
Talmanus
Yrkeslärare i måleri

BILAGA till presentation “Målare - så funkar det”

Första intrycket
- Berätta vad det var som gjorde att du blev intresserad av måleriyrket.

Ta dig tillbaka till hur det var för dig när du var i samma ålder som de
elever som sitter i ditt klassrum och söker.

- Ställ frågan hos målgruppen vad de hoppas att få ut av presentationen.
Finns det några frågor som de vill ha besvarade?

En bra målare har alltid jobb
- Dela med dig av anekdoter om dig själv eller vänner som snabbt kom

in i jobb direkt efter gymnasiet.

Hållbarhet
- Lyft fram de framsteg som gjorts inom branschen inom

könsfördelning, såväl som teknik, arbetsmiljö och produktutveckling.
Välj något personligt som du själv tycker har varit en milstolpe på
senaste tid inom måleribranschen.

- FÖRSLAG PÅ INFORMATION ATT GE: Målare förlänger livslängden på
redan byggda byggnader och ytor. På så vis är målare och det som målare
gör positiva för miljön eftersom deras arbete bidrar till reducerad
förbrukning av våra gemensamma resurser. Måleribranschens största
utmaningar ligger i målarnas transporter och framställningen av målarfärg.
Utvecklingen går hela tiden framåt och med en elektrifierad fordonsflotta
blir måleritjänster i stort sett hållbara.

Målare är yt-proffs
- Beskriv vad som menas med “yt-proffs”, att det innebär att underhålla

olika typer av ytor. Målaren är den som ger såväl slutfinish som kraft för en
yta att hålla över tid. Utöver de underrubriker som finns på bilden, lägg
gärna till vilka färdigheter och kompetenser du tycker är viktiga för att
man ska kunna kalla sig för en skicklig målare.

Vad gör en målare - spackling
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- Bilden inbjuder till fördjupning. Var gärna konkret och plantera bilder
hos eleverna eller publiken som besöker dig.

Vad gör en målare - tapetsering
- Bilden inbjuder till fördjupning. Var gärna konkret och plantera bilder

hos eleverna eller publiken som besöker dig.

Vad gör en målare - måleri
- Bilden inbjuder till fördjupning. Var gärna konkret och plantera bilder

hos eleverna eller publiken som besöker dig.

Vilka egenskaper bör en målare ha?
- Utöver de underrubriker som finns på bilden, lägg gärna till vilka

färdigheter och kompetenser du tycker är viktiga för att man ska
kunna kalla sig för en skicklig målare. Utgå från dig själv och hur du
utvecklats under din karriär, och kanske ge exempel på framgångsrika
elever.
FÖRSLAG PÅ INFORMATION ATT GE: “Målare arbetar ofta ensamma eller i
mindre arbetslag. Ofta är målare från samma företag spridda på flera olika
arbetsplatser. Därför blir det extra viktigt att målare besitter personliga
egenskaper som gör att man passar för måleriyrket.”

Lärlingsutbildning
- Utöver bilden, addera den information du anser är nödvändig för att få

målgruppen att förstå vad lärlingsutbildningen går ut på och varför
den är viktig.
FÖRSLAG PÅ INFORMATION ATT GE: “Lärlingsutbildningen omfattar 6800
utbildningstimmar. När man lämnar gymnasiets måleriinriktning har man
ungefär 3000 utbildningstimmar med sig, om man fått godkänt betyg i alla
kurser. När man tagit studenten kan man söka lärlingsanställning i ett
måleriföretag. Under lärlingsanställningen får du utbildning av företaget
under tiden du arbetar och lärlingstiden avslutas med ett gesällprov. När du
blir godkänd får du ditt gesällbrev och yrkesbevis.”

Vad tjänar en målare?
- Starta gärna en diskussion utifrån den här bilden. Ställ frågan om

målgruppens drömmar. Vilket liv hoppas de på att få när de blir äldre?
FÖRSLAG PÅ INFORMATION ATT GE: “Som målare och målarlärling får du
en bra lön, som växer kontinuerligt, tidigt i din karriär. Det finns mycket goda
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chanser att tidigt i livet själv kunna försörja sig och t ex skaffa sitt första egna
boende, egen bil, etc.”

Några snabba
- Utöver frågorna som besvaras i bilden, ställ frågan ut i rummet vilka

funderingar som målgruppen har. Öppna upp för diskussion.
FÖRSLAG PÅ INFORMATION ATT GE:   ”Måleriutbildningen ger möjlighet till
grundläggande högskolebehörighet för de som vill och från höstterminen
2023 ingår grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram.”

Till sist
- Gör reklam för skolan, vilka resurser som finns. Vilka kontakter som

finns med näringslivet lokalt och vilka resultat tidigare elever har
uppnått.

Lycka till!
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