
MODERN INDUSTRITEKNISK PRODUKTION

Industritekniska programmet leder till ett tekniskt av-
ancerat yrke. Programmet vänder sig till dig som vill 
arbeta med till exempel produktframställning, drift-
säkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk indu-
stri.

Inriktningarna Svetsteknik och Driftsäkerhet och Un-
derhåll samläses i skolan och du väljer inriktning först 
i år 3, inför din APL. Det som skiljer inriktningarna åt 
är vilket företag du väljer för din APL. Du och din lä-
rare samråder om APL-placering.

Utbildningen består av mycket praktisk undervisning 
i vår svets- och underhållsverkstad. Teori upptar även 
en stor del av din skoltid.
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Programmet är anpassat till våra lokala industriers 
förhållanden. Vi är Teknikcollege-certifierade vilket 
innebär att vi samarbetar med kommuner och före-
tag för att ge dig en kvalitetssäkrad utbildning.

DRIFTSSÄKERHET OCH UNDERHÅLL
Här lär du dig förebyggande underhållsteknik samt 
reparationsteknik av olika industriella system, och 
produktionsutrustningar och anläggningar.

SVETSTEKNIK

Här lär du dig om olika svetstekniker och plåtbear-
betningar. Du lär dig bland annat de vanligaste svets-
metoderna MMA, TIG, MIG-MAG, gas-svetsning och 
lödning.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE / APL

Du har APL totalt sex veckor i år 2 samt hela vårtermi-
nen i år 3. APL är förlagd till regionens Plåt och svets-
företag och företag som är inriktade mot underhåll 
för industrin i Stenungsund, Tjörn och Orust med om-
nejd.

EFTER GYMNASIET

Efter utbildningen är det möjligt att direkt påbörja en 
yrkesbana eller fortsätta studera inom yrkeshögsko-
lan. Alla elever som går ett yrkesprogram har möjlig-
het att genom val uppnå grundläggande högskolebe-
hörighet under utbildningen i gymnasieskolan.

Chansen till arbete efter avklarad utbildning är myck-
et stor. Exempel på jobb är svetsare, industrirörmon-
tör, plåtslagare, verkstads- och underhållsmekaniker.



GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600  poäng

Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1  100

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN  400  poäng

Industritekniska processer 1 100
Människan i Industrin 1 100
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning 1 100 

ÖVRIGT 300  poäng

Gymnasiearbete  100
Individuellt val  200

DRIFTSSÄKERHET OCH UNDERHÅLL / SVETSTEKNIK

Datorstyrd produktion 1  100
Kälsvets 1, MIG/MAG  100
Produktionsutrustning 2  100
Produktutveckling 1  100
Svets grund  100
Tillverkningsunderlag 1  100

GEMENSAMMA PROGRAMFÖRDJUPNINGSKURSER

Rörsvets 1, TIG  100
Stumsvets 1, MMA  100
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Programfördjupningskurser 
mot svetsande företag 
- APL

Avhjälpande underhåll 1
Kälsvets 1, MMA
Rörsvets 2, TIG
Stumsvets 1, MIG/MAG

Programfördjupningskurser 
mot drift- och underhållsföretag 
- APL

Avhjälpande underhåll 1
Underhåll - driftsäkerhet
Underhåll - elteknik
Underhåll - lager och smörjteknik

400  poäng

100
100
100
100

SUMMA 2500 poäng


