
EL & ENERGI- 
PROGRAMMET.
Vill du arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, 
programmering och kommunikation? Du kan läsa utbildningen skolförlagt eller  
som lärling och du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta att 
studera på yrkeshögskola eller högskola.

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

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN 
Datorteknik 1a  100 p
Elektromekanik  100 p
Energiteknik 1  100 p
Mekatronik 1  100 p

INRIKTNING AUTOMATION 
Mät- och reglerteknik  100 p
Mät- och styrteknik  100 p
Praktisk ellära  100 p
Programerbara styrsystem  100 p

Programfördjupning automation
Data och medianät  100 p
Distribuerande styrsystem  100 p
Elkraftteknik  100 p
Elmotorstyrning  100 p
Engelska 6 100 p
Fastighetsautomation 1  100 p
Industriautomation   100 p
Robotteknik  100 p

INRIKTNING ELTEKNIK
Elinstallationer  200 p
Elkraftteknik  100 p
Kommunikationsnät 1  100 p
Praktisk ellära  100 p

Programfördjupning elteknik
Belysningsteknik  100 p
Data- och medianät  100 p
Elmotorstyrning  100 p
Engelska 6  100 p 
Fastighetsautomation 1  100 p
Larm-, övervaknings- och  
säkerhetssystem  100 p
Mät och styrteknik  100 p
 
 
Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 p

Poängplanen är prliminär och kan komma att ändras..

El- och energiprogrammet är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta 
med automationsteknik och elinstallationer. Du lär dig om produktion, 
installation och distribution av el-, energi- och vattensystem.

AUTOMATIONSTEKNIK
Inriktningen automationsteknik ger dig kunskaper i mekatronik, elektro - 
teknik, datorteknik, drift, underhåll och programmering. Här lär du dig att 
planera, installera och sätta automatiserade system i drift. Du får även 
grundläggande kunskaper i datorkommunikation, nätverksteknik och 
robotteknik. Vår utbildning är kvalitetssäkrad av Teknikcollege och vi 
arbetar med projekt i samarbete med det lokala näringslivet.

ELTEKNIK
Denna inriktning ger dig möjlighet att arbeta med kraft- och belysnings-
installationer, fiber- och data nät samt larm- och styrutrustning för fram- 
tidens bostäder och industrier. Du utvecklar din för måga att installera, 
underhålla och reparera olika elanläggningar. Utbildningen har tagits 
fram i samarbete med den lokala elbranschen. 

Båda våra inriktningar innebär att du kan fortsätta att studera på yrkes- 
högskola. Programmet ger också möjlighet att läsa kurser som ger dig 
grundläggande behörighet för studier på högskola och universitet.

Under utbildningstiden har du 16 veckor praktik där du kommer ut i 
arbetslivet och möjlighet att knyta kontakter i branschen som kan ge  
dig jobb efter utbildningen.

Hör av dig till oss med frågor eller om du vill komma på besök! 
eloenergiprogrammet@mark.se


