
Byggledare
2 år, 410 YH-poäng, Norrköping

Vill du vara ”spindeln i nätet”, ta ansvar och lösa problem?
Utbilda dig i så fall till byggledare, arbetsmarknaden ser ljus ut.

Regionens tillväxt är stark och det kommer att byggas mycket under ett 
antal år. Infrastrukturprojekt som Ostlänken kommer att föra med sig om- 
och nybyggnadsprojekt som bidrar till ökad efterfrågan på personal med 
byggledarkompetens.

Att arbeta som byggledare är en ansvarsfull uppgift och du kommer att kunna 
ha det övergripande ansvaret för planering, produktion och uppföljning 
samtidigt som du kan komma att ha personalansvar. Du kan exempelvis 
arbeta som byggledare på entreprenörsidan men även som t ex projekt-/
byggledare på ett konsultföretag, fastighetsbolag eller inom en kommun/
myndighet. Oavsett var du hamnar så kommer du att kunna jobba med 
ledning av byggnation och ansvara bl a för tidsplan, budget och kvalitet.

För att lyckas i yrkesrollen behöver du tycka om att arbeta tillsammans med 
andra, ha naturliga ledaregenskaper och ha förmåga att lösa problem.

I utbildningen ingår 26 veckors praktik. Du har salsföreläsningar ca 2,5 dagar i 
veckan. Resten av tiden studerar du på egen hand och jobbar bl a med grupp- 
och inlämningsuppgifter. 

Start:  Augusti 2020
Sista ansökan: 15 maj 2020
Ansök via: www.osyh.se

Grundläggande behörighet för 
yrkeshögskolan, dvs. godkänd 
gymnasieexamen eller motsvarande. 

Särskilda förkunskaper:
Minst betyget E/G/3 eller 
motsvarande i  följande kurser:
• Bygg och anläggning 1, 200p
• Bygg och anläggning 2, 200p

Reell kompetens:
Du kan alltid söka en utbildning 
även om du saknar behörighet. 
Då tar vi hänsyn till din reella 
kompetens.

KONTAKT
Mats Hedström
070-3875641
mats.hedstrom@esbs.se
www.esbs.se

DRIFTTEKNIKER 
Norrköping, 415 Yh-poäng
Få kunskaper i styr-, automations- och reg-
lerteknik, termodynamik, kemi och miljö för 
att säkra en bra och miljövänligare produk-
tion inom kraft-, värme- och energiteknik.
 
COMPOSITETEKNIKER
Linköping, 300 Yh-poäng 
En hightechutbildning med spännande 
inslag som ger kunskaper i tillverkningsme-
toder, konstruktion och design av plast- och 
kompositmaterial.

VÅRDADMINISTRATÖR
Söderköping, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger mycket goda förutsätt-
ningar för ett administrativt arbete inom vår-
den. Utbildningen är bred och har ett nära 
samarbete med landstinget i  Östergötland.

HOTEL MANAGEMENT
Söderköping, 400 Yh-poäng
Vill du vara en del av den växande hotell- 
och konferensnäringen? Utbildningen ger 
dig kunskap som gör dig attraktiv för fram-
tida jobb inom branschen, där efterfrågan 
på utbildad personal är stor.

MÄTNINGSTEKNIKER
Motala, 400 Yh-poäng
Som mätningstekniker har du ett själv-
ständigt praktiskt arbete där du använder 
avancerade tekniska instrument och data-
program för t.ex. anläggningsmätning.

SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA
Efterfrågan på undersköterskor med 
 specialistkompetenser kommer att öka!

PALLIATIV VÅRD (Linköping)
Distans, Halvfart, 200 Yh-poäng
Utbildning för dig som är utbildad under-
sköterska och vill specialistutbilda dig mot 
avancerad omvårdnad och palliativ vård 
för alla åldrar i samtliga vårdformer.

DEMENS (Motala/Mjölby)
Distans, Halvfart, 100 Yh-poäng
Denna utbildning gör dig specialiserad för 
arbete inom omsorg och vård om perso-
ner med demenssjukdomar samt kunska-
per inom kvalitetsutveckling i vården. 

Läs mer på www.osyh.se

VILKET YRKE 
VÄLJER DU?
Våra yrkeshögskoleutbildningar är skräddarsydda 

i nära samarbete med arbetslivet.

DRIFTTEKNIKER
Norrköping, 415 Yh-poäng
Få kunskaper i styr-, automations- och 
reglerteknik, termodynamik, kemi och miljö 
för att säkra en bra och miljövänligare 
produktion inom kraft-, värme- och ener-
giteknik.
 
COMPOSITETEKNIKER
Linköping, 300 Yh-poäng 
En hightechutbildning med spännande 
inslag som ger kunskaper i tillverknings-
metoder, konstruktion och design av plast- 
och kompositmaterial.

VÅRDADMINISTRATÖR
Söderköping, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger mycket goda förut-
sättningar för ett administrativt arbete 
inom vården. Utbildningen är bred och 
har ett nära samarbete med landstinget i 
Östergötland.

HOTEL MANAGEMENT
Söderköping, 400 Yh-poäng
Vill du vara en del av den växande hotell- 
och konferensnäringen? Utbildningen ger 
dig kunskap som gör dig attraktiv för fram-
tida jobb inom branschen, där efterfrågan 
på utbildad personal är stor.

MÄTNINGSTEKNIKER
Motala, 400 Yh-poäng
Som mätningstekniker har du ett själv-
ständigt praktiskt arbete där du använder 
avancerade tekniska instrument och data-
program för t.ex. anläggningsmätning.

SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA 
AVANCERAD OMVÅRDNAD, 
PALLIATIV VÅRD
Linköping, Distans, Halvfart, 200 Yh-poäng
Utbildning för dig som är utbildad under-
sköterska och vill specialistutbilda dig mot 
avancerad omvårdnad och palliativ vård för 
alla åldrar i samtliga vårdformer.

UNDERSKÖTERSKA MED 
SPECIALISTKOMPETENS, DEMENS
Motala/Mjölby, Distans, Halvfart, 100 Yh-poäng
Denna utbildning gör dig specialiserad för 
arbete inom omsorg och vård om personer 
med demenssjukdomar samt kunskaper 
inom kvalitetsutveckling i vården. 

Ansök senast

www.osyh.se

I SAMARBETE MED

15 MAJ



AFFÄRSKOMMUNIKATION OCH ETIK, 15 YH-POÄNG
Kursen ger kunskaper i affärskommunikation för att skriftligt 
och muntligt kunna presentera information på ett professio-
nellt sätt. Kurser ger även kunskap om vad som kännetecknar 
god etik i affärsrelaterade situationer.

ANPASSAD MATEMATIK OCH EXCEL, 25 YH-POÄNG
Kursen ger kunskaper för att kunna formulera, analysera och 
lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar inom 
byggsektorn. Kursen ger även grundläggande kunskaper i 
programmet Excel.

BYGGARBETSMILJÖSAMORDNING, 15 YH-POÄNG
Kursen ger kunskap i hur arbetsmiljöfrågorna skall styras hela 
vägen från planeringen till färdigställandet av byggprojektet. 
Kursen följer Arbetsmiljöverkets plan för utbildning till byggar-
betsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U.

BYGG OCH INSTALLATIONSTEKNIK, 20 YH-POÄNG
Kursen ger förståelse för olika bygg- och installationstekniker, 
byggmaterials egenskaper och tillämpbara byggnadsbestäm-
melser som AMA. Kurser ger även baskunskaper om ener-
gikrav och erforderliga energiberäkningar. Ger även kunskap 
kring hur man läser och tolkar förekommande bygghandlingar.  

BYGGPRODUKTION, 20 YH-POÄNG
Kursen ger kunskaper om planering och organisation av 
ett byggprojekt - produktionsstyrningsmetoder. Kursen ger 
även kunskaper för att kunna lösa tekniska frågeställningar. 
Grundläggande kunskap om geotekniska undersökningar och 
mätnings- och utsättningsteknik.

ENTREPRENADJURIDIK, 20 YH-POÄNG
Kursen ger kunskap om olika entreprenadformer, ersättning 
och systematik samt förståelse för
 ABK 09, AB 04, ABT 06, ABT-U, AB-U, ABK 07, ABS 09 och 
konsumenttjänstlagen.

EXAMENSARBETE, 30 YH-POÄNG
Den studerande ska fördjupa sig inom ett område som är 
relevant för utbildningen och författa en skriftlig rapport. 
Examensarbete kan vara kopplat till LIA-platsens verksamhet.

HÅLLBART BYGGANDE, 20 YH-POÄNG
Kursen ger förståelse för olika kvalitetssystem samt färdigheter 
i att upprätta kontroll- och kvalitetsplaner. Kursen ger även 
kunskaper om miljöanpassande inköp/upphandlingar samt för-
ståelse kring hållbart byggande, i metoder och administrativa 
rutiner för att säkerställa att olika miljöfrågor beaktas.

INSTALLATIONSSAMORDNING, 15 YH-POÄNG
Kursen ger kunskaper för att kunna förstå vikten av samverkan 
mellan installationsentreprenader. Kursen ger även grund-
kunskap om vilka moment som bör uppmärksammas i en 
entreprenad med avseende på samordning av installatörernas 
produktion.

INTRODUKTION TILL BYGGLEDNING, 10 YH-POÄNG
Kursen ger en överblick av olika processer i byggproduktionen. 
Kursen ger även ett helhetsperspektiv  på byggledarens roll, 
arbetsuppgifter och ”verktyg”. 

LIA 1 OCH 2, 130 YH-POÄNG
Det ingår två separata LIA-kurser (praktik) i utbildningen. Dessa 
genomförs på en arbetsplats. Kurserna introducerar och 
utvecklar den studerande i de vardagliga arbetsuppgifter en 
byggledare/projektledare/arbetsledare kan ha.

PRAKTISK AFFÄRSJURIDIK OCH ARBETSRÄTT, 20 YH-POÄNG
Kursen ger färdigheter i avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, fast-
ighetsrätt och arbetsrätt. I kursen  behandlas också standardavtal 
och leveransvillkor för byggbranschen. 

PRAKTISKT LEDARSKAP, 20 YH-POÄNG
Kursen ger verktyg för att kunna reflektera över egen ledarstil. 
Kursen ger även förståelse för de kritiska situationer som en 
ledare måste hantera

PRAKTISK OFFENTLIG UPPHANDLING, 15 YH-POÄNG
Kursen ger kunskaper om huvudlinjerna i bl a Lagen om offentlig 
upphandling. Kursen ger även kunskaper om de regler och lagar 
som styr inköp av byggmaterial och entreprenader. Du lär dig 
även granska dokument för upphandling/anbudsgivning

PROJEKTEKONOMI, 15 YH-POÄNG
Introduktion till kalkylering, kostnadshantering och budgetering. 
Kursen ger även kunskap för att kunna förstå förhållandet mel-
lan entreprenören och beställaren för en god ekonomi i projek-
tet. Kunskaper kring kalkylering och inköp till ett byggprojekt.

PROJEKTLEDNING, 20 YH-POÄNG
Kursen ger kunskaper om projektverksamhet i branschen, 
med utgångspunkt av tillämpningar av standarder som finns 
inom ISO, IPMA och PMI, avseende både metodkompetens och 
beteendekompetens. Kursen ger även kunskap för att kunna 
ansvara för att ett projekts mål uppnås genom att organisera, 
koordinera och följa upp planering.
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