
Måleri påbyggnad-Dekorationsmålning 

 
Om yrket                                                                              
Som dekorationsmålare är det viktigt att vara 
kreativ, noggrann och lyhörd samt ha ett bra 
kundbemötande. Man arbetar ofta direkt mot 
kunden och dess önskemål. Arbetsplatsen kan 
vara både inomhus och utomhus med allti ifrån 
våtrum och väggbeklädnader till fritt måleri. Att 
arbeta säkert och miljöriktigt är av stor vikt 
samt att behärska processens alla moment 
som förberedning, renovering och behandling 
av ytor, samt applicering av dekorativa materi-
al.  
                                                                                                                    
Mål                                                                                      
Utbildningen ger dig de grundläggande kun-
skaperna som krävs för att kunna arbeta med 
egna projekt såväl som uppdrag inom 
branschen, starta eget företag eller gå vidare 
till högre utbildning inom hantverk och design. 
 
Utbildningstid                                                             
Individuell utbildningslängd beroende på för-
kunskaper, ca ett år. Validering erbjuds. 

 
Utbildningen                                                                      
I utbildningen ingår kurser inom Bild, Design, 
Formgivning, Gymnasiearbete, Måleri- dekorat-
ionsteknik samt Måleri – äldre tekniker. Utbild-
ningen individanpassas och studielängden vari-
erar beroende på din studietakt och tidigare er-
farenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår 
i utbildningen. 
 
Förkunskaper                                                                  
Grundutbildning inom måleri eller motsvarande 
 
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 

600  poäng 

Länk till utbildaren 

https://www.taulearning.net/vuxenutbildning 
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Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

Bild                                        100 poäng  

Design 1                                100 poäng 

Formgivning 1                       100 poäng 

 

Gymnasiearbete                         100 poäng 

Måleri – dekorationstekniker      100 poäng 

Måleri – äldre tekniker                100 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/vuxenutbildning
http://www.kristianstad.se/vlc

