
Målare 

Om yrket                                                                   
Att vara målare är ett kreativt och praktiskt 
yrke. Det kräver att du kan ta egna initiativ 
samtidigt som du kan samarbeta då man ofta 
arbetar ensam men träffar kunder och andra 
yrkesgrupper. Yrket utövas i många olika mil-
jöer; så som bostäder, kontor, skolor och indu-
strier. Arbetet kan innebära målning av väggar 
och tak, underarbete såsom spackling till fär-
digställande med tapet och ytskiktsmålning. 
Målet är att du ska bli specialist på behandling 
av ytor. Vissa arbeten är renoveringsjobb 
medans andra är nyproduktion. På vissa jobb 
krävs det att man är specialiserad inom exem-
pelvis dekorativt måleri. 
                                                                                                                                                               
Mål                                                                                           
Utbildningen ger dig de grundläggande kun-
skaperna som krävs för att få anställning som 
lärling. Utbildningen är godkänd av Måleribran-
schens Yrkesnämnd - MYN. 
 
Utbildningstid 
Individuell utbildningslängd beroende på för-
kunskaper, ca ett år.  

Utbildningen                                                                              
I utbildningen ingår kurser inom Måleriprocess 
samt 4 olika inom Måleri. Du kommer få lära 
dig grunderna inom ritningsläsning, arbetsmiljö 
och byggteknik samt grunderna i måleri vilket 
innebär grundning av väggar/tak och snickerier 
samt spackling av väggar och tak. Dessutom 
kommer du få prova på praktiska övningar där 
du får arbeta med olika sorters väv och tapeter. 
Det ingår även utomhusmålning såsom fasad-, 
dörr- och fönstermålning i utbildningen. Utbild-
ningen individanpassas och studielängden vari-
erar beroende på din studietakt och tidigare er-
farenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår 
i utbildningen. 
 
Förkunskaper 
Lägst grundskolekompetens.  

 
Övrigt                                                              
Körkort (B) är en fördel 
Alla sökande rekommenderas att kontakta ut-
bildningsanordnaren för att göra ett studiebe-
sök före ansökan skickas in. 
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Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå 



 

Kursutbud 

Innehåll 

1000 poäng 

 

Länk till utbildaren 

https://www.taulearning.net/yrkesmaleri-dekorativ-vuxen 

https://www.hermods.se/utbildningar-tjanster/gymnasial-yrkesutbildning/murare/ 
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Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

Måleriprocessen,    200 poäng 

Måleri 1,      200 poäng 

Måleri 2,      200 poäng  

Måleri 3,     200 poäng 

Måleri 4,     200 poäng 

Ansökan 

Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida 

www.kristianstad.se/vlc  

För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på 

VLC, Väglednings- och lärcentrum.  

Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun 

https://www.taulearning.net/yrkesmaleri-dekorativ-vuxen
https://www.hermods.se/utbildningar-tjanster/gymnasial-yrkesutbildning/murare/
http://www.kristianstad.se/vlc

