
VILL DU GÖRA SKILLNAD PÅ RIKTIGT?

Vill du vara med och lösa de utmaningar som samhället står 
inför? Lär dig att designa smarta digitala tjänster som upp-
fyller framtidens behov.

Låt din kreativitet få utlopp i högaktuell webbutveckling, 
appdesign och programmering, samt skaffa dig spetskom-
petens inom nätverksteknik genom att ta certifikat från den 
marknadsledande aktören Cisco.

MODERN OCH UPPDATERAD IT

Vi är mycket stolta över att vara en Cisco Networking Aca-
demy.  Vår gymnasieskola är en av de få i sverige där du har 
möjligheten att ta sex Cisco certifikat: CCNA (1-4), CCNA IT 
Essentials och CCNA Security.

KUNNIGA OCH ENGAGERADE LÄRARE

Här arbetar lärare som är lika engagerade och erfarna som 
de bästa i IT-branschen! Vi brinner för vårt yrkesområde och 
följer ständigt med i branschens utveckling.

Teknikprogrammet
Informations- och medieteknik

NOSNASGYMNASIET.SE

TEINF

TRYGG OCH KREATIV STUDIEMILJÖ

Stenungsund strax norr om Göteborg på det vackra väst-
kusten ger dig inspiration och många intryck. Ett stenkast 
bort finns salta bad, naturstigar och nybyggd friskvårdsan-
läggning med simhall, idrottsplats och ishallar. Närheten till 
många IT-företag underlättar när du får tillfälle till APL.

SAMARBETEN OCH MÖJLIGHETER
Tack vare att vi är ett certifierat Teknikcollege, kvalitetssäk-
ras vår utbildning i samarbete med näringsliv och högskola. 
Genom att delta i nationella tävlingar som till exempel
Blixtlåset lär du dig att driva verklighetsförankrade projekt. 
Entreprenörskap genomsyrar all vår utbildning och hos oss 
har du möjlighet att driva eget företag tillsammans med 
Ung Företagsamhet.

GYMNASIEINGENJÖR 

Under ditt fjärde år varvas studier i skolan med arbetsplats-
förlagt lärande, APL, i 12 veckor. Med fokus på att omsätta 
praktiska kunskaper till erfarenhet. Utbildningen är både 
yrkesförberedande och högskoleförberedande. Efter utbild-
ningen blir du gymnasieingenjör!

EFTER GYMNASIET

Alla prognoser för arbetsmarknaden är mycket goda, 
och du kommer att vara anställningsbar direkt efter 
gymnasiet, eller så väljer du att starta eget. Du får full 
behörighet till Chalmers och andra högskolor, till ex-
empel vår samarbetspartner Högskolan Väst som har 
Sveriges bästa utbildning för nätverkstekniker.

Din spetskompetens i en av framtidens viktigaste branscher 
kommer att ge dig oanade möjligheter i livet!



GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  1100  poäng

Engelska 5  100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN  400  poäng

Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150

ÖVRIGT 300  poäng

Gymnasiearbete  100
Individuellt val  200

INRIKTNING
INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK 700  poäng

Datorteknik 1a 100
Nätverksadministration 100
Nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Teknik - specialisering 100
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100

SUMMA  2500  poäng

Teknikprogrammet
Informations- och medieteknik

M
ed reservation för förändringar

SAMARBETE

GYMNASIEINGENJÖR  

Utgång mjukvarudesign 600 
Mjukvarudesign  100
Mobila applikationer  100
Gränssnittsdesign 100
Programmering 2 100
Teknik - specialisering 100
Webbutveckling 3 100

SUMMA  900  poäng


