Industritekniska
programmet
Jag går på industritekniska
programmet med svets som
inriktning.
Jag gör min praktik
på Twinweld där de
huvudsakligen svetsar i vita metaller.
Det är intressant och
ger mig en fördjupad kunskap inom TIG-svetsning.
Jag valde Boberg och IN eftersom
jag var intresserad av svetsning och
maskinbearbetning samt produktion.
Benjamin Lundh IN3
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Yrkesprogram

+högskoleförberedande fördjupningar

Gillar du att svetsa och svarva?
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 datastyrda maskiner.
Vi har ett nära och väl fungerande samarbete med
många företag. Genom arbetsplatsförlagt lärande
(APL) på 15 veckor får du praktisk träning och ytterligare kunskaper.
Du kan också gå Industri Lärling. Då får du all
yrkesutbildning ute på ett företag. De dagar du är
i skolan läser du tillsammans med andra yrkeselever eller har teoretiska delar av dina kurser. Som
lärling får du lärlingsersättning (CSN-stöd) på
1000 kr/månad.
Inriktningen Produkt- och maskinteknik ger kunskaper om hantering av verktyg, industriella utrustning samt material.
På inriktningen Svetsteknik lär du dig svetsa och
bearbeta plåt. Du får goda möjligheter att vidareutbilda dig till IWS (International Welding Specialist).

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

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

Inriktningar:

Produkt- och maskinteknik
Svetsteknik

Exempel på yrken:
CNC-operatör
Maskinreparatör
Montör
Svetsare

Bobergsgymnasiet Ånge

HT 2021
VT 2022

Programstruktur IN
Yrkesprogram

Totalt antal poäng=2500

+högskoleförberedande fördjupningar

Gymnasiegemensamma
ämnen
600

Programgemensamma
karaktärsämnen
400

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

Industritekniska processer 1
Människan i industrin 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1

100
50
100
100
50
50
50
100

100
100
100
100

Programfördjupning

Inriktning
Produkt och maskinteknik 300

Produkt och maskinteknik 900

Datorstyrd produktion 1
Produktionsutrustning 2
Produktutveckling 1

Fördjupningskurser inom programmet

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

Individuellt val

100
100
100

400
100
100
100
100

Svetsteknik

800

Fördjupningskurser inom programmet

200

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

Gymnasiearbete

100

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

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