Byggprogrammet med inriktning

Måleri
Är du praktiskt lagd med färg- och formkänsla och gillar att ha kontakt med människor?
Vår måleriinriktning är för dig som är intresserad av att få grundläggande kunskaper och färdigheter inom
målaryrket. Utbildningen i måleri syftar till att ge kunskap om och erfarenhet av att utföra måleriarbete på
ett yrkesmässigt sätt.
Du får kännedom om både moderna och traditionella tekniker och du får lära dig att självständigt planera
och utföra ditt arbete. Utbildningen syftar även till att ge kunskap om hur färg genom måleriarbete får
betydelse för boendemiljö och hälsa.
Du arbetar i moderna, nyrenoverade lokaler tillsammans med lärare som har hög kompetens inom
yrkesområdet. Utbildningen bygger på en hantverkstradition som präglas av erfarenhetsbaserat lärande
och praktiskt arbete.
Branschnära samarbete
Programmet har ett nära samarbete med branschen. Vi gör studiebesök och under dina tre år kommer du
att ha minst 16 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).
Arbeten inom måleri utförs ofta i nära kontakt med beställaren, vilket ställer särskilda krav på den
anställdes serviceförmåga och kreativitet. Social förmåga och servicekänsla är därför viktigt.
Vi arbetar med internationella kontakter och har bland annat ett samarbete med FÁS - Foras Áiseanna
Saothair på Irland. FÁS tillhandahåller bland annat utbildnings- och anställningsprogram för jobbsökande
och arbetsgivare.
Utbildningen leder till en yrkesexamen med möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under
din gymnasietid. Utbildningen kan också leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Via Yrkesprofileringen till DM & SM?
Vi på Måleriet har lång erfarenhet av att visa upp våra färdigheter. I februari varje år tävlar våra elever i vår
interna tävling Yrkesprolfileringen. Den pågår under tre veckor och bedöms därefter av en jury bestående
av lärare och externa bedömare. Det är moment som tapetsering, målning av snickeri, vägg och tak samt
dekormålning. Den som vinner får möjlighet att tävla i DM, och vid bra placering där även i SM.

Som målare träffar du mycket folk – allt från kunder till
fastighetsförvaltare och arbetskamrater. Det är också
ett yrke som innebär mycket frihet, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt att vara praktiskt lagd,
vara noggrann och att kunna ta eget ansvar.
Du får bra grundläggande kunskaper gällande färgsättning och kulörval, för att du ska kunna hjälpa kunden
med till exempel val av färg och tapeter.
Så man kan väl säga att du som målare får en chans
att sätta färg på människors vardag. Det låter väl inte
dumt?

Målaryrket är ett gammalt
hantverksyrke. Därför ser
vi till att du får kunskap
om hantverkets historia
och hur det har utvecklats .
Vi berättar också om
hur du kommer vidare
efter att du slutat hos
oss, samt låter dig prova
på olika övningar som
stärker dina kunskaper
inför eventuella framtida
gesäll- och mästarprov.

Några av våra elever
har valt att förlägga sin
APL, arbetsplatsförlagt
lärande, hos våra vänner
på Irland.
Våren 2010 tillbringade
fyra av våra elever tre
veckor tillsammans med
hantverkare och målare
på den gröna ön.
Läs mer om deras resa
på vår hemsida!

Många målare väljer att
starta en egen firma.Vi
lär dig att tillämpa grundläggande principer och
metoder för marknadsföring och redovisning för
små företag.
Genom UF, Ung Företagsamhet, får du prova
på att driva ett riktigt
företag, från den grundläggande affärsidén till
årsredovisningen vid
årets slut.

En traditionell utbildning med fokus på framtiden
Här får du lära dig traditionellt måleri, allt från underarbete till färdig yta. Du får till exempel pröva på snickerimålning, tapetsering, våtrum och fönsterrenovering. Att jobba med traditionellt måleri kan betyda allt ifrån
små och snabba renoveringsjobb till helhetsuppdrag eller större entreprenader.

S:t Martin gymnasium är ett yrkesgymnasium med fem olika inriktningar: Frisör, måleri, finsnickeri, personbil
och textil design. Vi tror på att alla kan lära och vår vision är att alla våra elever ska vilja gå i skolan. För att utveckla, stärka och profilera skolan så har vi etablerat forum där både elever och andra kan mötas och tävla mot
varandra, samt valt att arbeta med Friends, UF & Disa. S:t Martins gymnasium tillhör Sundbybergs
gymnasieskolor och hos oss går 350 elever i fräscha och ändamålsanpassade lokaler.

www.stmartinsgymnasium.se

