
T4 - fjärde året på Teknikprogrammet
Har du läst Teknikprogrammet och vill koppla ihop dina 
teoretiska kunskaper med verkliga och praktiska moment? 
Då är du välkommen till T4 på Nordenbergsskolan!

Miljö
Du jobbar i våra välutrustade lokaler. Mycket av arbetet sker i 
projektform, där dina kompetenser utvecklas inom projektets 
olika beståndsdelar, från idé till produkt. Du får många närings-
livskontakter, både via arbetsplatsförlagt lärande (APL) och dels 
studiebesök i olika företagsmiljöer. 

Utbildning
Här förädlas dina kunskaper inom design och produktutveck-
ling. Efter en inledande period med mycket konstruktionsinrik-
tad CAD-modellering jobbar du i projektform tillsammans med 
dina kurskamrater. Utbildningen sker i nära samarbete med 
lokal och regional industri och ger dig möjlighet att utveckla 
ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända 
CDIO-modellen*. Studierna avslutas med en längre APL-period, 
minst tio veckor, där du gör ditt examensarbete på ett företag.

Framtid
På arbetsmarknaden råder stor brist på tekniker med olika 
utbildningsnivåer. T4-året kommer att göra dig väl förberedd 
att börja arbeta direkt och ger dig även förbättrade förutsättningar för vidare 

ingenjörsstudier. Möjliga yrkesroller i en nära framtid är exem-
pelvis konstruktör, projektledare, produktionstekniker, desig-
ner eller kanske arbetsledare. 

* Concieve, Design, Implement, Operate

Inriktningar
/  Design och produkt- 

utveckling

”Olofströms kommun är en 
teknikkommun och det finns ett 
gott samarbete mellan skola 
och företag genom Teknikcolle-
ge. Teknikcollege stöttar T4 med 
motiveringen att ”den lokala 
och regionala tekniksektorn 
behöver kompetensförsörja med 
människor som har olika utbild-
ningsnivåer”

- Stefan Håkansson, lokal ordförande i 
Teknikcollege Olofström och ansvarig 
för kompetensförsörjning på Volvo.



Läs mer på nordenbergsskolan.se/program/t4

Behörighet och urval
För att vara behörig till T4 ska du ha examen från 
Teknikprogrammet eller motsvarande utbildning, 
och du måste påbörja studierna senast kalender-
året du fyller 22 år. 
Urval görs med betygen från gymnasieskolan 
eller andra omdömen som grund.

Ansökan
Ansökan ska skickas senast 15 maj via www.
skanegy.se eller till:

Antagningskansliet för
Karlshamn, Olofström och Ronneby
374 81 Karlshamn 

Komplettera din ansökan med kopia på ditt gym-
nasiebetyg senast 20 juni.

T4 - fjärde året på Teknikprogrammet 

APL - minst 10 veckor

Gemensamma kurser - T4     300p

Ämne      Kurs 

Gymnasieingenjören i praktiken   Gymnasieingenjören i praktiken 200

Examensarbete     Examensarbete 100

Profilkurser - Inriktning 

Design och produktutveckling 100p

Ämne      Kurs 

Produktionsfilosofi	 	 	 	 Produktionsfilosofi	1	 100

Profilkurser - Utgång 

Design och produktutveckling  500p

Ämne      Kurs 

Cad       Cad Specialisering 100

Design      Designmodeller 100

Företagsekonomi     Entreprenörskap och företagande          100

Konstruktion      Konstruktion 2 100

Teknik       Teknik Specialisering 100

* Kursutbudet kan komma att revideras.

Kontakt syv
Linda Svensson 

linda.svensson1@olofstrom.se

Kontakt rektor
Annika Appelros

annika.althen.appelros@olofstrom.se 
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