BLI GLASTEKNIKER
och arbeta i en framtidsbransch

G

las är ett fantastiskt material och det har egenskaper som är värdefulla
på många sätt i byggnader. Det släpper in dagsljus, ger utblick,
skyddar mot bland annat väder och buller samt har arkitektoniskt
och estetiskt viktiga funktioner.

Glas- och metallmontör

Glas kan också fungera som bärande konstruktion och det används
också mycket invändigt vid rumsgestaltning och som utsmyckning.
I moderna fordon är vindrutan en bärande del av karossen och i framtidens bilar kommer det att finnas interaktiva glasytor.

Vad gör en glastekniker?
Yrkeslivet som glastekniker kan variera mycket beroende på vilket
företag du arbetar på. Det finns företag som har specialiserat sig
och endast arbetar med till exempel glas- och metallarbeten eller
bilglas. Andra erbjuder alla tjänster som hör till glasteknikeryrket.
Även storleken på företaget kan variera. Det vanligaste är att företaget är ganska litet med relativt få anställda, men det finns även stora
rikstäckande företag. Glasets fantastiska egenskaper har medfört att
glasbyggandet har ökat och branschen har stort behov av rekrytering
och det behövs glastekniker över hela landet – Glasbranschen är en
framtidsbransch!

Olika arbetsområden
GLASTEKNIKER:
Den traditionella glasteknikern, som till vardags ofta kallas glasmästare, har ett stort arbetsområde och arbetar med olika sorters glas.
Det kan till exempel vara floatglas, laminerat glas, härdat glas och
energiglas. Det är ett hantverksyrke som ställer krav på tekniska och
produktspecifika kunskaper, noggrannhet, känsla för service och
samarbetsförmåga. Exempel på arbetsuppgifter är glasreparationer i
fönster och dörrar, att tillverka och montera hela glaspartier till uterum och altaner eller att arbeta med offentlig miljö, speglar, dekorationsglas, duschar och annat inredningsglas för hem.
GLAS- OCH METALLMONTÖR:
Idag ingår glas- och metallkonstruktioner i allt fler byggnader och
de fyller en rad olika funktioner, både för arkitektur och miljö samt
komfort och säkerhet. Som glas- och metallmontör arbetar du oftast
i lag och både inom- och utomhus. Arbetet omfattar nyproduktion,
renoveringar samt om- och tillbyggnader av glas- och metallkonstruktioner i både väggar, tak och entréer.

Bilglasmontör

BILGLASMONTÖR:
En bilglasmontör byter och reparerar rutor till bilar,
bussar, lastbilar och andra fordon. I yrket får du arbeta
med olika sorters bilmodeller, från gamla till nya.
Att byta och reparera fordonsglas innebär att arbeta
med hela bilens säkerhet, från sikt till krocksäkerhet.
Det sker en snabb utveckling inom bilglasområdet,
vilket medför att andelen glas i bilarna blir större,
designen mer utmanande och funktionerna fler och
i moderna fordon är vindrutan en bärande del av
karossen.

Glasfasad, Quality Hotel Globe.

Så utbildar du dig till glastekniker
För att bli glastekniker läser du Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Här väljer du inriktningen Husbyggnad och programfördjupningen Glastekniker. Den första delen av utbildningen är relativt
lika för alla inriktningar inom programmet och du får
under denna tid lära dig om olika yrken inom bygg.
När du har fått din yrkesexamen från gymnasiet påbörjar du din färdigutbildning på ett glasföretag som
lärling och får då lärlingslön.
Efter cirka två år är du fullärd, gör yrkesprov och får
ditt yrkesbevis.

Tydlig koppling till arbetslivet
För att du redan under skoltiden ska få en uppfattning om vad arbetet som glastekniker innebär, ingår
det minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL)
i gymnasieutbildningen. Här har du möjlighet att få
kontakt med både det lilla enmansföretaget och/eller
den stora internationella glasentreprenören. Utöver
den erfarenhetsmässiga fördelen med arbetsplatsförlagd utbildning är det också ett bra tillfälle för dig
att knyta kontakter som du kan ha glädje av när det
blir dags att söka arbete.
För den som vill skaffa sig internationella erfarenheter finns det även möjlighet till att göra sin APLperiod utomlands.

Vill du studera vidare?
För att få allmän behörighet till högskolan måste du
ha läst Svenska 2 (100p), Svenska 3 (100p) och Engelska 6 (100p). Dessa kurser kan du antingen läsa som
individuellt val under gymnasietiden, eller så kan du
komplettera kurserna senare på en vuxenutbildning.

Vill du veta mer?
Yrkesprov

Kontakta Karin Lindskog, utbildningsansvarig på
Glasbranschföreningen, på telefon: 08-453 90 73
eller skicka e-post till: karin.lindskog@gbf.se

” Glas släpper in dagsljus, ger utblick,
skyddar mot bland annat väder 		
och buller samt har arkitektoniskt
och estetiskt viktiga funktioner.”
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Utbildning till glastekniker
• Välj Bygg- och anläggningsprogrammet
på gymnasiet.
• Inriktning: Husbyggnad
• Programfördjupning: Specialyrke – glastekniker
• Efter yrkesexamen från gymnasiet
följer en tvåårig färdigutbildning med
lärlingslön på ett företag.
• Efter avklarat yrkesprov får du ditt yrkesbevis.

