
Industritekniska 
programmet
Industritekniska programmet passar dig som vill arbeta med 
t.ex. produktion, driftsäkerhet, underhåll och svetsning. Här 
ingår planering, design, tillverkning och drift.

Miljö
Regionens näringsliv är en del av utbildningen genom samver-
kan i Teknikcollege, där du garanteras arbetsplatsförlagt läran-
de (APL) på något av de medverkande företagen.

Utbildning
Här ingår flera ämnen som leder till att du kommer att behärska avancerad 
3D-teknik. Utöver allmän industriteknik får du programmera CNC-maskiner, 
industrirobotar samt andra typer av styr- och reglersystem. Du utbildas i fle-
ra olika svetsmetoder, vilket ger dig möjlighet till svetsarprövning. Du får även 
utbildning som resulterar i certifikat.

Framtid
Industritekniska programmet är till för dig som vill ha bred yrkeskompetens 
för framtidens jobb. Regionen har länge efterfrågat arbetskraft som har goda 
tekniska och industriella kunskaper vilket gör dig eftertraktad på arbetsmark-
naden. Utbildningen förenar teoretiska och praktiska moment för att ge dig 
en bred bas och möjlighet till vidare studier eller ett direkt steg ut i yrkeslivet.

Inriktningar
/  Svetsteknik

/  Produkt- och maskinteknik



Industritekniska programmet
Yrkesprogram - Teknikcollege

APL en vecka i åk 2, minst två dagar i veckan under hela åk 3

Individuellt val 200p (100 p under två läsår) 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen     600p

Engelska 5  100

Historia 1a:1  50

Idrott och hälsa 1  100

Matematik 1a  100

Naturkunskap 1a:1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a:1 50

Svenska/Svenska som andra språk 1  100

Inriktning 

Produkt och maskinteknik  300p

Datorstyrd produktion 1 100

Produktionsutrustning 100

Produktutveckling 1 100

Inriktning 

Svetsteknik  400p

Produktionutveckling 100

Svets grund          100

Kälsvets 1  100

Tillverkningsunderlag 1         100

Programfördjupningskurser   900p

Programfördjupningskurser   800p

Kurser inom programgemensamma ämnen       400p

Industritekniska processer 1   100

Människan i industrin 1 100

Produktionskunskap 1 100

Produktionsutrustning 1 100

Inriktningsval inför åk 2 Programfördjupning inför åk 2 och 3 
Kursutbudet kan variera mellan åren

Gymnasiearbete 100p

Kontakt syv
Cecilia Bording 

cecilia.bording@olofstrom.se

Kontakt rektor
Daniel Stjernquist 

daniel.stjernquist@olofstrom.se 


