EE ELT
El- och energiprogrammet
Elteknik
MODERN TEKNIK OCH STORA VALMÖJLIGHETER

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE/APL

Är du tekniskt intresserad och vill ha ett fritt och självständigt arbete? El- och energiprogrammet ger dig
ett varierande och ansvarsfullt yrke i en bransch med
modern teknik och många möjligheter.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande där du
får praktisk erfarenhet av yrkeslivet och kontakt med
olika företag.
EFTER GYMNASIET

SPÄNNANDE SERVICEYRKE
Om du vill bli elektriker får du en spännande yrkesutbildning där du har möjlighet att specialisera dig
inom olika områden. Undervisningen är både teoretisk och praktisk och delar av utbildningen gör du på
olika företag.
Du får träning i att arbeta självständigt, men också att
samarbeta och bemöta kunder. Du lär dig att planera,
beräkna och använda rätt material i arbetsprocessen.
Du får lära dig att installera och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm och mediesystem.
Inriktningen kräver goda kunskaper i matematik och
förmåga att studera självständigt.

På programmet kan du genom val få grundläggande
behörighet till studier på högskolan. Prognosen för
arbetsmarknaden inom el och energi är god och du
kommer att vara anställningsbar direkt efter gymnasiet, eller så väljer du att fortsätta studera inom yrkeshögskolan eller högskolan.
EXEMPEL PÅ YRKEN
Installationselektriker
Industrielektriker
Distrubutionselektriker
Larmtekniker

Du måste vara beredd att lägga ner mycket energi på
studierna för att möta elbranschens krav.

NOSNASGYMNASIET.SE

El- och energiprogrammet
Elteknik

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600 poäng

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100
50
100
100
50
50
50
100

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

400 poäng

Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1

100
100
100
100

ÖVRIGT

300 poäng

Gymnasiearbete
Individuellt val

100
200

INRIKTNING
ELTEKNIK

1200 poäng
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2500 poäng

NOSNASGYMNASIET.SE

Med reservation för förändringar

Belysningsteknik
Elinstallationer
Elkraftteknik
Ellära1
Ellära2
Elmotorstyrning
Fastighetsautomation 1
Kommunikationsnät 1
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
Praktisk ellära
Servicekunskap

SUMMA

SAMARBETE

