Teknik

programmet
Efter Boberg pluggade jag grafisk design
och webbutveckling.
Idag jobbar jag på
en digital kommunikationsbyrå i Stockholm.
Det bästa på Boberg
var gemenskapen i
klassen och den nära
kontakten med lärare och övrig personal.
Ta vara på den fantastiska Bobergstiden
och alla chanser som erbjuds där!
Petra Larsson
Grafisk designer
Kontaktperson: Kenneth Lindström
kenneth.lindstrom@ange.se

Högskoleförberedande
Är du nyfiken på allt?
Teknik är grunden för allt vi skapat, från tv-spel och
kläder till rymdskepp! Här studerar du tekniken som
omger dig, varför den finns och hur den används.
På inriktningen Design och produktutveckling lär du
dig designprocessen och får skapa alla möjliga slags
föremål, från idé till modell och ibland färdig produkt.
Du har kurser som design, CAD, färg och form, konstruktion och webbutveckling. Du arbetar både ”för
hand”, med datorer och 3D-printing.
Inriktningen Informations- och medieteknik ger kunskaper inom datorkommunikation, programmering,
digital media och webbutveckling. Du får fördjupade
kunskaper om IT, datorer, nätverk och program. Du
läser mycket programmering men får också skruva
isär en dator och lära dig hur den fungerar.
Du får stora valmöjligheter till högskolestudier när
du har gått teknikprogrammet!
Programmet är spännande och man lär sig
nya saker varje dag (typ).
Skönt att inte pendla och jag som bor
i Ånge får lite extra sovmorgon.
Skolmiljön är trevlig och personalen
är ännu trevligare!

Inriktningar:

TE1 2021-22

Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik

Exempel på yrken efter
vidareutbildning:

Civilingenjör
Datatekniker
Förpackningsdesigner
Illustratör/Grafisk formgivare
Industridesigner
Ingenjör
IT-tekniker
Konstruktör
Programmerare
Systemvetare
Webbdesigner

Roligt för man har cad och teknik.

Välj Boberg, välj kunskap
Bra om man vill jobba med datorer eller som
ingenjör.
Boberg är bra för det är nära och
lärarna är duktiga och snälla.
Bra skola rent allmänt!
#boberg4life

#sustekisar

Eleverna är också väldigt härliga, speciellt Te1!
Teknikprogrammet gör att man har många
valmöjligheter i framtiden.
Många bra lärare som hjälper till och stöttar!

Bobergsgymnasiet Ånge

HT 2022
VT 2023

Programstruktur TE
Högskoleförberedande

Totalt antal poäng=2500

Gymnasiegemensamma
ämnen
1100

Programgemensamma
karaktärsämnen
400

Engelska 5			
Engelska 6			
Historia 1a1			
Idrott och hälsa 1 		
Matematik 1c			
Matematik 2c 		
Matematik 3c 		
Religionskunskap 1			
Samhällskunskap 1b		
Svenska 1 			
Svenska 2
Svenska 3

Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Inriktning

Programfördjupning

Designoch produktutveckling

Designoch produktutveckling

300

Bild och form 1a1
Cad 1
Design 1
Konstruktion 1

Informationsoch medieteknik (data)

50
50
100
100

300

Dator- och nätverksteknik
Programmering 1
Webbutveckling 1

Individuellt val

100
100
100

400

Bild och form 1a2
Cad 2
Teknik - specialisering
Digitalt skapande
Webbutveckling 1

Informationsoch medieteknik (data)

50
50
100
100
100

400

Teknik - specialisering
Digitalt skapande 1
Nätverksteknik
Webbserverprogrammering 1

100
100
100
100

200

Kurser som ska erbjudas:
Någon kurs inom Idrott och hälsa,
någon estetisk kurs.

Gymnasiearbete

150
100
150

Individuellt val

100

Gymnasiearbetet visar att du är
förberedd för högskolestudier inom
programmets ämnen. Du måste ha ett
godkänt gymnasiearbete för att få ut
din examen.

Ingenjörsbehörighet

200

Möjlighet att välja till kurser för att bli
behörig till Ingenjörsutbildningar vid
universitet/högskola.

Matematik 4
Fysik 2

Bobergsgymnasiet Ånge

100
100

