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INTRODUKTION TILL BYGGBRANSCHEN -
STUDIEBESÖK

• Syftet är att studenterna ska få en bild av 
den stora bredd av kompetensområden 
som byggbranschen erbjuder.

• Målet är att studenterna ska få inblick av 
byggbranschen och förståelse och 
motivation för sina studier.

• För alla byggstudenter åk 1

• Studiebesök på arbetsplats: Anläggning, 
nyproduktion, planering, renovering.  
+Kontor.

• Lokala arbetsplatser för att minimera 
restider.

1 dag 
Första 

veckan ht

Högskolan ansvarar 
för transporter

Företagen 
presenterar sin 

arbetsplats och bjuder 
på kaffe 

Vill du medverka 
kontakta:

Håkan Liski
070-5316595

hakan.liski@borlange.se



FRAMTIDSBYGGAREN

• Syftet är att studenterna ska få fakta 
kring ledarskap och jämställdhet.

• Målet är att studenterna ska få förståelse 
för att ledarskap och jämställdhet är två 
av de viktigaste frågorna att hantera som 
blivande byggledare.

• För alla byggstudenter åk 1.

• Föreläsning i storgrupp. ”Byggcheferna”.

½ dag, fm 
Första 

veckan ht

Högskolan ansvarar 
för lokaler. 

ByggDialog Dalarna 
bjuder på lunch 

Företagen kan anmäla 
sig till föreläsningarna

Vill du medverka 
kontakta:

Håkan Liski
070-5316595

hakan.liski@borlange.se



SPAGETTI BRIDGE COMPETITION

• Syftet är att studenter, företagare och 
branschföreträdare ska skapa kontakter 
under lättsamma former genom tävling 
och mingel.

• Målet är att studenterna och företagen 
ska få minst en kontakt för framtida 
kontakter och utbyten.

• För alla byggstudenter åk 1 och 
företagsrepresentanter från branschen.

• Sammansatta lag av företagare och 
studenter bygger broar av spagetti.

½ dag, em
Första 

veckan ht

Högskolan ansvarar 
för lokaler. 

ByggDialog Dalarna 
bjuder på baguette. 

Företagen deltar i 
aktiviteterna och 
presenterar sin 

verksamhet

Vill du medverka 
kontakta:

Håkan Liski
070-5316595

hakan.liski@borlange.se



VFU –VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

• Syftet är att byggarbetsledarstudenterna 
ska ges möjlighet att prova teorin i 
praktiken och skapa relevans i sin 
utbildning.

• Målet är att studenterna ska få ökad 
kunskap genom att delta i praktisk 
arbetsmiljö.

• För alla byggarbetsledarstudenter åk 2.

• 3 dagar/vecka. Måndag-onsdag.

• Kursutformad verksamhet i företag.

8 veckor
Vecka 39, 
41, 48, 50,
6, 8, 16, 18

Högskolan ansvarar 
för kursplaner och 

uppföljning. 
ByggDialog Dalarna 
ordnar VFU-platser

Företaget utser en 
handledare som 

ansvarar för 
genomförandet

Vill du medverka 
kontakta:

Håkan Liski
070-5316595

hakan.liski@borlange.se



FÖRETAGSUPPGIFT – HÅLLBAR UTVECKLING

• Syftet är att studenterna ska få 
undersöka hur branschen jobbar med 
hållbar utveckling.

• Målet är att studenterna ska få en 
bredare och djupare kunskap i uppgiften 
genom att utföra delar av kursen på ett 
företag.

• För alla byggstudenter åk 1.

• Grupparbete med 4-5 studenter/grupp.

• Del av kurs genomförs genom intervju 
med företag.

• Företagen kan delta på öppna seminarier 
och föreläsningar.

• Företag bjuds in till slutseminariet.

5 veckor 
Vecka 47-51

Högskolan ansvarar 
för kursplaner och 

uppföljning. 
ByggDialog Dalarna 

ordnar företag

Företaget utser en 
kontaktperson som 

ansvarar för 
genomförandet

Vill du medverka 
kontakta:

Håkan Liski
070-5316595

hakan.liski@borlange.se



FÖRETAGSUPPGIFT – ARBETSMILJÖ

• Syftet är att studenterna ska få se hur 
branschen jobbar med arbetsmiljö, t.ex. 
riskbedömning och åtgärdsplaner.

• Målet är att studenterna ska med hjälp av 
inspelad film få en bredare och djupare 
kunskap i uppgiften genom att reagera på 
uppkomna situationer i filmerna.

• För alla byggstudenter åk 1.

• Grupparbete med 4-5 studenter/grupp.

• Filmer som visar olika 
arbetsmiljösituationer.

• Företagen kan delta på öppna seminarier 
och föreläsningar.

• Företag bjuds in till slutseminariet.

5 veckor 
Vecka 47-51

Högskolan ansvarar 
för kursplaner och 

uppföljning. 
ByggDialog Dalarna 

ordnar företag

Vill du medverka 
kontakta:

Håkan Liski
070-5316595

hakan.liski@borlange.se



FÖRETAGSUPPGIFT – BYGGFYSIK / FUKT

• Syftet är att studenterna ska få insikt hur 
branschen jobbar med fukt.

• Målet är att studenterna ska få en 
bredare och djupare kunskap i uppgiften 
genom att utföra delar av kursen på ett 
företag.

• För alla byggstudenter åk 1.

• Grupparbete med 4-5 studenter/grupp.

• Företagen kan delta på öppna seminarier 
och föreläsningar.

• Företag bjuds in till slutseminariet.

9 veckor 
Vecka 3-11

Högskolan ansvarar 
för kursplaner och 

uppföljning. 
ByggDialog Dalarna 

ordnar företag

Företaget utser en 
kontaktperson som 

ansvarar för 
genomförandet

Vill du medverka 
kontakta:

Håkan Liski
070-5316595

hakan.liski@borlange.se



BYGGFIKA

• Syftet är att företaget ges möjlighet att 
presentera sin verksamhet på ett trevligt 
sätt.

• Målet är att studenterna ska få en 
djupare information och kontakt med ett 
enskilt byggföretag.

• För alla byggstudenter.

• Schemaläggs mellan två lektioner.

• Företaget beskriver sin verksamhet och 
deras framtida kompetensbehov.

• Avslutas med mingel.

2 ggr/termin
30-60 min

Högskolan bokar sal 
och tillsammans med 
ByggDialog Dalarna 
bjuder in studenter

Företaget bjuder på 
baguette och dryck

Vill du medverka 
kontakta:

Håkan Liski
070-5316595

hakan.liski@borlange.se



ARBETSMARKNADSDAG
DEL 1. INFORMATION OCH DIALOG (BRANSCHRÅD)

• Syftet är att Högskolan och branschen 
ska utveckla undervisningen.

• Målet är att få företagen att känna sig 
delaktiga i genomförandet av 
byggutbildningarna på Högskolan och att 
de i sin tur kan tillmötesgå förslag och 
idéer från branschen.

• För alla bygglärare och 
branschrepresentanter.

• Högskolan presenterar sin verksamhet 
inkl. laborationslokaler.

• Avslutas med diskussioner som 
dokumenteras.

½ dag, em
Slutet av 
januari

Högskolan bokar sal 
ByggDialog Dalarna 

företagen

Företagen anmäler sig 
på ByggDialog 

Dalarnas hemsida

Vill du medverka 
kontakta:

Håkan Liski
070-5316595

hakan.liski@borlange.se



ARBETSMARKNADSDAG
DEL 2. MÄSSA OCH MINGEL

• Syftet är att studenterna och branschen 
se varandras kompetenser och behov.

• Målet är att få deltagarna att finna 
samarbetspartners på olika nivåer.

• För alla studenter på byggtekniska 
utbildningar och branschrepresentanter.

• Företagen informerar vid ståbord och 
kan även få tid för presentation i enskild 
sal.

• Aktiviteter. Tävling, utmärkelser.

½ dag, em
Slutet av 
januari

Högskolan bokar sal 
och tillsammans med 
ByggDialog Dalarna 
bjuder in studenter

Företagen anmäler sig 
på ByggDialog 

Dalarnas hemsida

Vill du medverka 
kontakta:

Håkan Liski
070-5316595

hakan.liski@borlange.se



STUDIERESA - KIOSKVÄLTARE

• Syftet är att studenterna ska få se 
byggnationer av hög dignitet och 
nyskapande för framtida byggtekniker.

• Målet är att studenterna ska förstå att 
utvecklingen och byggprocessen hela 
tiden förändras. 

• För alla avgångsstudenter, 
byggarbetsledare och -ingenjörer.

• Studieobjektet ska presenteras för 
studenterna tidigt under våren och 
uppgifter som är kopplade till objektet 
ska genomföras inom kursplanerna.

• Företag bjuds in till mingel på bussresan.

1 dag
Maj

Högskolan ansvarar 
för transporter 

ByggDialog Dalarna, 
besöksplats och mat

Mottagande företag 
presenterar 
projektet. 

Medföljande företag 
presenterar sig på 

bussen

Vill du medverka 
kontakta:

Håkan Liski
070-5316595

hakan.liski@borlange.se



EXAMENSARBETE
DEL 1.  INTRODUKTIONSDAG

• Syftet är att studenterna ska få 
information om vilka områden som 
branschen har behov av att undersöka.

• Målet är att studenterna ska få idéer och 
kontakter som ska leda till relevanta 
examensarbeten.

• För alla studenter på byggtekniska 
utbildningar som ska skriva 
examensarbete under läsåret.

• ByggDialog Dalarnas temagrupper 
informerar utifrån sitt 
verksamhetsområde.

½ dag, fm 
Början av 
December

Högskolan bokar sal 
bjuder in studenterna

ByggDialog Dalarna
kallar in 

temagrupperna

Vill du medverka 
kontakta:

Håkan Liski
070-5316595

hakan.liski@borlange.se



EXAMENSARBETE
DEL 2.  GENOMFÖRANDE OCH EXAMINATION

• Syftet är att studenterna ska fördjupa sig 
i en fråga som är relevant för 
utbildningen och behovsanpassad för 
branschen.

• Målet är att studenterna ska med hjälp av 
sitt examensarbete visa att man är redo 
för en framtid i byggbranschen.

• För alla avgångsstudenter på 
byggtekniska utbildningar.

• Företagen bjuds in till examinationen.

• Stipendier till bästa examensarbete från 
varje inriktning.

10 veckor
V13-22

Högskolan bokar sal 
ByggDialog Dalarna 

utser bästa 
examensarbetena

Tillfrågade företag 
bidrar med underlag 

till studenterna

Vill du medverka 
kontakta:

Håkan Liski
070-5316595

hakan.liski@borlange.se


