Detta förväntar sig blivande golvläggare av arbetsgivaren
Tidspassning, intresse och noggrannhet. Det tror golvläggarelever på
Stockholms byggtekniska gymnasium i Kista att en arbetsgivare uppskattar. I
gengäld vill eleverna ha bra avtal, marknadsmässig lön och under lärlingstiden
en ansvarskännande handledare. Golv till Tak har träffat Emre, Johan och Lisa,
som alla går sista året på golvläggarutbildningen i Kista.
Lisa Nilsson är den enda kvinnliga eleven på golvläggarutbildningen på
Stockholms byggtekniska gymnasium i Kista. Hon går sista året och ska snart ut
på sin första praktik.
– Jag fick tipset att bli golvläggare av min pojkvän, han trodde att jag skulle
trivas med det, säger Lisa.
Och han hade rätt.
– Det är lite pyssligt, men ändå i ett stort format. Det är jätteroligt, säger hon.
Vad förväntar hon sig då av sin blivande arbetsgivare?
– Kollektivavtal, marknadsmässig lön och schysta chefer, säger hon.
Hon tror att arbetsgivaren kräver av henne att hon ska passa tider, jobbar hårt
och att hon presterar fina resultat.
Avspänd atmosfär
– Det känns som ett tryggt yrke, jag tror att det alltid kommer att finnas jobb.
Det verkar också vara en avspänd atmosfär ute på arbetsplatserna, säger hon.
Lisa har hunnit arbeta som servitris under ett par åt innan hon bestämde sig för
att söka in på byggtekniska gymnasiet för att bli golvläggare.
Emre Kargin är just nu ute på praktik. Varannan vecka har han undervisning i
skolan och varannan vecka praktiserar han på ett bygge där han lägger golv i
nyproduktion i Nacka.
– Jag trodde att det skulle vara mycket svårare att lägga golv i ”verkligheten” än
i skolan, där vi lägger övningsgolv på två kvadratmeter. På det bygge där jag
praktiserar lägger vi på cirka tolv kvadratmeter och större, men jag känner att
jag fått väldigt bra grund i skolan, säger han.
Väl förberedda för yrket
Han säger att de kunskaperna är tillräckliga för att kunna delta aktivt i arbetet
ute i praktiken.
– Vi har haft turen att ha golvläggare som lärare, jag tror att det har gjort oss
väl förberedda för yrket som sådant, säger Emre.
Han lägger parkettgolv just nu och trivs bra med det materialet.

– Jag tror att framtida arbetsgivare i första hand vill att jag kan lägga alla typer
av golv. Vi lär oss att lägga alla material, från linoleummattor och textilgolv till
att lägga golv i våtrum. Arbetsgivaren vill också att jag håller tider och att jag är
noggrann, säger Emre.
Själv vill han ha en schyst arbetsgivare som under lärlingstiden har lite tålamod.
Bra avtal är ett annat önskemål från Emre.
Hantverksyrke med framtidsutsikter
Johan Fahlander var från början på det klara med att han ville ha ett
hantverksyrke och fastnade till slut för golvläggare.
– Det är ett bristyrke, att lägga golv är ett hantverk och det är inte svårt att få
jobb. Jag är väldigt nöjd med mitt val av utbildning, säger Johan.
– När jag får en lärlingsplats tycker jag att det är viktigt att den som är
handledare tar sitt ansvar och ser till att man får den utbildning i yrket som
behövs, säger han.
Johan menar också att arbetsgivaren har rätt att kräva intresse och
engagemang från den anställde och att man håller både tider och andra mer
eller mindre formella avtal som har ingåtts.
”Visa intresse är viktigt”
– Att visa intresse för yrket och vilja att lära sig nytt tror jag också är viktigt,
säger Johan.
Liksom Lisa och Emre tycker Johan att trä är roligt att jobba med eftersom det
är levande material.
– Både jag och de andra som går på golvläggarutbildningen kan lägga alla olika
typer av golv, men parkett är väldigt trevligt att jobba med, säger Johan.
Speciellt mönsterläggning av parkettgolv tycker Johan är roligt och han får
medhåll av Lisa och Emre.
Ingen av dem tror att det blir svårt att få jobb.
– Många arbetsgivare tar gärna in lärlingar. Under 2,5 år betalar arbetsgivaren
65 procent av ordinarie lön och handledaren kan forma lärlingen så att man
jobbar på exakt det sätt som är brukligt hos just det företaget, säger Emre.
Jobb efter lärlingstiden
Därför tror inte han att det är svårt att få jobb efter lärlingstiden.
– Om man sköter sig och gör ett bra jobb tror jag att man stora chanser att får
arbete på det företag där man varit lärling, säger han.
Han säger också att när man jobbar ute i produktion är det full koncentration
som gäller.

– Det går egentligen inte att tänka på något annat än det man håller på med för
stunden, för det måste bli bra och det måste bli rätt, säger Emre.
Han säger också att han lär sig något nytt varje dag när han är ute på
praktikarbetsplatsen.
Som praktikant rättar man sig efter de arbetstider som finns ute på
arbetsplatsen. Det betyder att man får arbeta även på skolloven.
Kollektivavtal viktigt
– Det är ett så roligt och trevligt yrke, att det gör verkligen ingenting, säger alla
tre ungdomarna.
Lisa och Johan kommer att gå ut på praktik lite senare under terminen.
En av lärarna i golvläggning, Jesper Lindstrand, har lyssnat på sina adepter och
säger att det viktigaste för dem att tänka på är att företaget som de arbetar för
har kollektivavtal, att de får bra arbetsuppgifter och att kommunikationen
mellan arbetstagare och arbetsledning är bra.
– Det brukar gå bra för våra elever. Vi har kontakt med många av dem också
efter utbildningen. Det händer till och med att någon kommer hit för att få lite
feedback när det gäller något material eller någon teknik eller vill provlägga
något golvmaterial och det brukar vi försöka lösa, säger Jesper Lindstrand.
16 golvläggarelever
Stockholms byggtekniska gymnasium är en av de få gymnasieskolorna i
branschen som har satsat helhjärtat på golvläggning och har lärare som arbetar
100 procent med enbart golvläggarelever. På skolan går just nu åtta
gymnasieelever och åtta elever som går vuxenutbildning.
Förutom golvläggning läser eleverna också bygg och anläggning samt
husbyggnad. Dessutom läser de mer ”vanliga” ämnen såsom engelska,
matematik och samhällskunskap.
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