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Generellt om kvalitet 
När det gäller kvalitet och egenkontroll av arbete, så bör det lyftas upp bättre och ingå 
generellt tillsammans med arbetsmiljökrav och liknande texter. 

Generellt om arbetsmiljö 
Plåtslageri har några specifika arbetsmiljöaspekter att ta hänsyn till. Eleverna måste lära sig 
uppföra hantverkarställningar och få kännedom om riskerna vid användande av mobila 
plattformar och sky-liftar. Alla plåtelever måste lära sig den elementära säkerheten vid 
takarbete, dessutom måste byggnadsplåteleverna lära sig att montera tillträdes- och 
taksäkerhetsanordningar på rätt sätt. Eleven ska ha så god kunskap att denne avstår från att 
utföra ett arbete om det brister i taksäkerheten. Viktigt är också kunskap om asbest och heta 
arbeten. 

Ämne: Bygg och anläggning 
Ur Byggrund 1: ”…Enklare praktiska arbetsuppgifter inom olika yrkesområden samt 
information om yrken inom bygg- och anläggningsbranschen…” 
Ur Byggrund 2: ”…Praktiska arbetsuppgifter och projekt inom olika yrkesområden samt 
information om yrken inom bygg- och anläggningsbranschen…” 
 
Det är viktigt att tydliggöra att ett syfte med kurserna Byggrund 1 och 2 är att eleverna ska få 
kunskaper om de olika yrken som förekommer inom ett byggprojekt. Detta kräver att eleven 
får tillfällen att prova på olika yrken praktiskt, det är inte tillräckligt med ”information om 
yrken” som kan tolkas in i nuvarande text. Det bör stå tydligt i texten att samtliga nationella 
inriktningar måste ha praktiska inslag i undervisningen i kurserna Byggrund 1 och 2. 
 
Byggrund 2: Det ska tydliggöras att det är branschorganisationernas krav på nödvändiga 
behörigheter och andra kunskaper som de anser nödvändiga som ska gälla. 



 

Ämne: Plåtslageriteknik 
I programstrukturen ingår ämnet Plåtslageriteknik i den gemensamma inriktningen, sedan 
återkommer samma ämne inom programfördjupningen. Detta utgör en begreppsförvirring och 
ämnet inom inriktningen bör istället kallas plåtslageriets – grunder eller liknande. 
Denna kurs ska utgöra grunden inom plåtslageri för både ventilationsplåtslagare och 
byggnadsplåtslagare, medan ”plåtslageriteknik” ska utgöra lämpliga kurser för 
byggnadsplåtslagare, liksom ”ventilationsplåtslageri” innehåller lämpliga kurser för 
ventilationsplåtslagare. Detta är viktigt, det är olämpligt att låta ventilationsplåtslageri utgöra 
ett ”sidospår”. 

Ämne: Ventilationsplåtslageri 
I beskrivningen av syftet med ämnet ventilationsplåtslageri beskrivs ämnet ventilationsteknik, 
den texten verkar felplacerad. 
 
Ventilationsmontering 1 och 2: VVS AMA heter numera VVS & Kyl AMA. Kanske 
lämpligare att använda uttrycket ”AMA-skrifterna” eller liknande. 
 
Ventilationsmontering 2: Momentet om infästning bör text kompletteras med …i olika 
stommaterial och vid olika brandklassning. 
Momentet brandspridning bör klarläggas. Förslagsvis kompletteras texten enligt följande: 
Brandspridning – Förhindrande av brandspridning, brandgenomföring, brandspjäll, 
isolering och upphängningar. 
 
Ventilationsisolering: Text för brandspridning bör återkomma här. Brandspridning – 
Förhindrande av brandspridning, brandgenomföring, brandspjäll, isolering och 
upphängningar. 
 
 
Detta är de kommentarer vi har från vår bransch. I övrigt vill vi tacka för ett gott samarbete 
och vi ser fram emot att Gy11 ska bli verklighet. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Plåtslageriernas Riksförbund Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
Annika Brännmark Leif Wall 
 
Representanter för Plåt och Vent Yrkesnämnd, tillika ledamöter i Plåt och Vent Yrkesnämnds 
styrelse. 


	Generellt om kvalitet
	Generellt om arbetsmiljö
	Ämne: Bygg och anläggning
	Ämne: Plåtslageriteknik
	Ämne: Ventilationsplåtslageri

