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Bobergsgymnasiet Ånge

programmet
El och energi

Vill du ha ett spännande jobb?
På El- och energiprogrammet arbetar du med el, 
tele, datorer och nätverk. Du läser en hel del teori 
inom kärnämnen och elämnen. Matematik, svenska 
och engelska är viktiga ämnen. 

Inriktningen Elteknik lär dig elektrikerns yrke och 
du får bland annat lära dig att installera data- och 
elutrustning. 

Det finns gott om jobb för utbildade elektriker!

Säkerhetsfrågor är av yttersta vikt för el- och ener-
giarbete. Utbildningen ska därför leda till att du får 
kunskap om nationella och internationella över-
enskommelser, informationssäkerhet, standarder, 
arbetssäkerhet och arbetsmiljö. Arbetsmiljöfrågor 
är viktiga för att förebygga arbetsskador och för 
att främja god hälsa.

Du får också träna på att göra medvetna val, exem-
pelvis att kunna använda rätt material och verktyg 
samt att kunna planera och utvärdera en arbets-
process.

Femton veckor av utbildningen är du på ett före-
tag. APL ingår på alla yrkesprogram och ska bidra 
till att du får yrkeskunskaper och en yrkesidenti-
tet, samt blir en del av yrkesgemenskapen på en 
arbetsplats.

OBS! Man måste läsa El- och energiprogrammet för 
att få ett certifikat som ger rätt att arbeta med el.

Vill du läsa vidare så väljer du Svenska 2 och 3 samt 
Engelska 6 på Individuellt val, så får du grundläg-
gande behörighet till högskola/universitet.

+högskoleförberedande fördjupningar

Exempel på yrken:
Distributionselektriker 
Installationselektriker 
Industrielektriker

Kontaktperson: Jan Hultin
jan.hultin@ange.se

Inriktning: 
Elteknik



HT 2022
VT 2023

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. 

Bobergsgymnasiet Ånge

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

Programstruktur EE

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

Elteknik 500
Elinstallationer 200  
Elkraftteknik  100 
Kommunikationsnät 1 100 
Praktisk ellära  100

Programgemensamma   
karaktärsämnen 400
Datorteknik 1a  100 
Elektromekanik   100 
Energiteknik 1  100 
Mekatronik 1  100 
  

Elteknik 700
Fördjupningskurser inom programmet

Programfördjupning  Inriktning  

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

+högskoleförberedande fördjupningar


