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Bild på sid 1: Murare Daniel Carlberg, som deltog i Yrkes-SM och -VM 2015
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Skol- och yrkestävlingar i byggyrken
Skoltävlingar skapar ett forum för jämförelse mellan elever och
skolor, där det kvalitetsmässiga utförandet och elevernas hante
ring av risker står i centrum. Tävlingarna ger också en utmärkt
möjlighet att visa upp yrken och utbildning för ungdomar
som står inför valet till gymnasiet.

www.constructionskillssweden.se

Skoltävlingar i byggyrken

Gemensamma förutsättningar

I samverkan med yrkeslärare från ett stort antal skolor har upplägg för skoltäv
lingar hittills etablerats inom följande yrken:

I samband med starten av skoltävlingsverksamheten anordnades en konferens
med inbjudna skolor/yrkeslärare för att diskutera gemensamma förutsättningar.
Följande utgångspunkter mejslades fram under konferensen:

•
•
•
•

Betongarbetare
Golvläggare
Maskinförare
Murare

•
•
•

Plattsättare
Träarbetare (snickare)		
Väg- och anläggningsarbetare

Det övergripande syftet med branschens engagemang är att bidra till höjd
kvalitet i yrkesutbildningen men också att öka ungdomars intresse för yrkes
utbildningarna.
Yrkeslärare måste ha avgörande inflytande över tävlingarna. Därför ska också
tävlingsuppläggen utformas och utvecklas av aktiva yrkeslärare. Erfarenheterna
från tävlingarna ska tillbaka till skolorna.

Exempel på en tävlingsdag:
09.00
09.45
10.00
12.00
13.00
15.00
15.30

Start
Genomgång förutsättningar och information
Förhållningsregler
Utdelning tävlingsunderlag – ritningar, beskrivning m.m.
Tävlingsstart – 4 timmar tävling
Teori och praktik vävs in och måste prioriteras av eleven/lagen
Lunchpaus (delbedömning)
Fortsatt tävling
Slut tävling
Prisutdelning och tårtkalas

•
•
•
•
•
•

De gemensamma skoltävlingsuppläggen vänder sig till elever i åk 3.
Tävlingarna ska integrera praktiska och teoretiska moment och arbetsmiljö.
Det bör finnas en tydlig koppling till ämnes-/kursplaner.
De ska kunna genomföras på en dag inklusive resor för skolor som möter
varandra i regionala tävlingar.
Det bör vara nationellt samordnade tävlingsuppgifter.
Gärna regional samverkan.

Yrkestävlingar efter skoltävlingarna
För att öka uppmärksamheten kring de för samhället så viktiga yrkesutbildning
arna samarbetar LO, Svenskt Näringsliv och staten genom World Skills Sweden
kring yrkestävlingar på nationell och internationell nivå. Det är många olika
yrken och branscher som är representerade i dessa aktiviteter.
Med en bas i Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) samverkar Byggnadsin
dustrins yrkesnämnd, Byggnads, Maskinentreprenörerna, Seko, Svenskt Bygg
tjänst och Sveriges Byggindustrier i en gemensam plattform för de yrken som vi
tillsammans representerar. Dessutom bidrar ett stort antal partners med materi
al och utrustning som gör det möjligt att genomföra nationella och internatio
nella tävlingar. Vi uppträder under det gemensamma namnet Construction Skills
Sweden.
Allt det som görs nationellt och internationellt kan inte enskilda skolor an
svara för. Därför tar Construction Skills Sweden ansvar för förberedelser, genom
förande och inte minst kostnader när det gäller dessa tävlingar.
Erfarenheten visar att skolor i samverkan med lokala leverantörer brukar ha
lätt att få stöd med det material som behövs för skoltävlingarna.

