
programmet

HT 2020
VT 2021

Yrkesprogram Yrkesprogram Totalt antal poäng=2500

Gymnasiearbete   100
Gymnasiearbetet ska visa att du är 
förberedd för ditt yrkesområde. Du 
måste ha ett godkänt gymnasiearbete 
för att få ut din examen. Tobias Persson

Industriarbetare Mek och Teck

Mitt namn är Tobias och jag gick industritekniska pro-
grammet på Boberg. Dagen efter studenten 
fick jag jobb i Fränsta som CNC-operatör, på 
FPP. Där jobbade jag i ett år och sedan bytte 
jag jobb till Ånge för att slippa pendla. Så nu 
jobbar jag på Mek och Teck där jag svarvar och 
fräser! 

Jag tyckte det var roligt att få arbeta med hän-
derna och det var kul att ha mycket praktik så 
att man fick komma ut i verkligheten litegrann! 

Jag valde Boberg mest för att slippa pendla, 
men Boberg är en bra skola eftersom att den inte är så 
himla stor och man får bättre kontakt med både lärare 
och andra elever.

Individuellt val   200
Kurser som ska erbjudas:  
Engelska 6, Svenska 2 och 3, någon 
kurs inom Idrott och hälsa samt 
någon estetisk kurs.

APL:
På detta program har du minst 15 
veckor APL (arbetsplatsförlagt 
lärande)=praktik på en arbetsplats.

Gymnasiegemensamma 
ämnen 600
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    100

Programstruktur INIndustritekniska
Programgemensamma   
karaktärsämnen 400
Industritekniska processer 1 100 
Människan i industrin 1 100 
Produktionskunskap 1 100 
Produktionsutrustning 1 100

Kontaktperson: 
Sven-Åke Isaksen
sven-ake.isaksen@ange.se

Här får du grundläggande kunskaper som behövs 
för arbete inom industriell produktion och 
områden som tillverkning, underhåll och service.   
Programmet ställer höga krav på noggrannhet.  
Du får på egen hand  forma produkter med hjälp 
av handverktyg och moderna hjälpmedel som data-
styrda maskiner. 

Vi har ett nära och väl fungerande samarbete med 
många företag.  Genom arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) på 15 veckor får du praktisk träning och ytter-
ligare kunskaper.  

Det finns också möjlighet att gå Industri Lärling. 
Det innebär att du får all yrkesutbildning ute på ett 
företag, förutom kärnämnena som du läser tillsam-
mans med de andra på skolan. 

Inriktningen Produkt- och maskinteknik ger kun-
skaper om hantering av verktyg och industriella 
utrustningar samt om hantering och bearbetning 
av material.  

Inriktningen Svetsteknik ger kunskaper om och 
förmåga att hantera olika svetstekniker, plåtbear-
betning och tillhörande arbetsmoment. Här har du 
möjlighet att bli certifierad. 

Industriprogrammet ger dig en stadig grund att 
stå på i arbetslivet och stora möjligheter att få 
utvecklande jobb!

Produkt och maskinteknik  900
Fördjupningskurser inom programmet 

Svetsteknik 800
Fördjupningskurser inom programmet

Svetsteknik  400
Kälsvets 1 (Mig) 100  
Produktutveckling 1 100
Svets grund 100 
Tillverkningsunderlag 1 100

Produkt och maskinteknik  300
Datorstyrd produktion 1 100 
Produktionsutrustning 2 100 
Produktutveckling 1 100

Programfördjupning  Inriktning  

+högskoleförberedande fördjupningar +högskoleförberedande fördjupningar

Inriktningar: 
Produkt- och maskinteknik
Svetsteknik

Exempel på yrken: 
CNC-operatör
Maskinreparatör
Montör
Svetsare


