
YH-KURSPLAN
LIA platschef i praktiken 2, 40 yrkeshögskolepoäng
 

Workplace Based Learning, Construction Site Manager 2, 40 HVE credit points 

 

Syfte

Efter genomgången kurs har den studerande förmågan att självständigt kunna leda och ta ansvar

för platschefens arbete på en byggarbetsplats.
 

Läranderesultat 

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
 

Kunskaper

• Redogöra för hur arbetsmiljöarbetet samordnas på en byggarbetsplats.

• Beskriva hur kvalitets- och miljöledningssystem implementeras i det dagliga arbetet

• Beskriva hur myndighetskrav implementeras i det dagliga arbetet

• Redogöra för hur innehållet i avtal- och arbetsrätt implementeras i det dagliga arbetet

• Redogöra för platschefens uppgifter i byggprojektet.

• Redogöra för begrepp och principer inom projekt- och ekonomistyrning.
 

Färdigheter

• Leda och samordna arbetet på en byggarbetsplats och nödvändiga underentreprenader

• Kunna tillämpa relevanta arbetsrättsliga regler och entreprenadjuridiska överenskommelser sitt

chefskap

• Kunna omsätta krav från verksamhetsledningssystem och myndigheter till relevanta åtgärder

på arbetsplatsen

• Kunna leda och utveckla såväl grupper som individer.

• Kunna hantera konflikter och motsättningar.

• Medverka till att lösa oenigheter kring entreprenadjuridiska frågor.

• Hålla ett medarbetarsamtal.
 

Kompetenser

• Att i yrkesrollen som platschef kunna genomföra ett byggprojekt.
 

Innehåll 
• Arbetsplatsplanering
• Entreprenadjuridik
• Arbetsrätt
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• Projektekonomi
 

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behöriget samt

- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3

- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3

samt genomgången kurs LIA 1 eller motsvarande kunskaper.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Kursen bedöms med betygen IG, G eller VG. Kursens slutbetyg baseras på en viktning av

resultaten i samtliga examinationsmoment.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

1 Examinationsmomentet examinaton innebär LIA-genomförande.
 

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens

läranderesultat.

- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna

analysera och reflektera över genomförda moment samt kunna föreslå utveckling eller

förbättring.
 

Kurslitteratur

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Inlämningsuppgift 20 yhp IG/G/VG

Examination1 20 yhp IG/G/VG
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