Teknikprogrammet
För dig som vill ha en modern teknisk utbildning
Poängplan
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Historia 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/andra språk 1
Svenska/andra språk 2
Svenska/andra språk 3

1100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100

Programgemensamma
karaktärsämnen
Fysik 1
Kemi 1
Teknik 1

400
150
100
150

Inriktning Informationsoch medieteknik
Dator och nätverksteknik
Programmering 1
Webbutveckling 1

300
100
100
100

Inriktning Produktionsteknik
Mekatronik 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1

300
100
100
100

Inriktning Samhällsbyggande och miljö
Arkitektur - Hus
Hållbart samhällsbyggande
Byggnadsverk

300
100
100
100

Programfördjupningar
Fysik 2
Matematik 4
Matematik 5
Konstruktion 1
Produktionsutrustning 1 el. 2
Svets grund
Cad 1 och Cad 2
Arkitektur hus
Byggnadsverk

400
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Gymnasiearbete
Individuella val

100
200

Totalt:

2500

Teknikprogrammets mål är att utveckla och stimulera intresset och kunskapen i teknik och
teknikutveckling. Programmet ger dig en unik möjlighet att bli gymnasieingenjör samt ger
dig behörighet att söka till de flesta universitets- och högskoleutbildningar.

Inriktning Informations- och medieteknik: Kunskaper i webbutveckling, medieteknik, programmering och entreprenörskap förutsätts inom många utbildningar på universitet, högskolor och även inom arbetslivet. Hos oss finns kurser med spännande innehåll.
Du lär dig utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt.
Du lär dig: Att utveckla webbsidor med senaste teknik. Programmering genom att utveckla
t ex. spel och applikationer för mobil telefoner med java som i dag används av många
företag. Att skapa användargränssnitt för interaktion mot webbplatser och mjukvaruapplikationer. Kommunicera med digitalteknik; Bild, ljud, text och rörlig bild.

Inriktning samhällsbyggande och miljö: Är du intresserad av samhällsutveckling
och vill delta aktivt i utformningen av framtida lösningar för en hållbar utveckling, det kan
gälla framtida energilösningar, miljöanpassad arkitektur samt samhällsplanering, då är
detta inriktningen för dig! Samhällsbyggnadsteknik och miljö är en inriktning på Teknikprogrammet som ger dig möjlighet att studera vidare på någon av landets ingenjörs-, eller
arkitektutbildningar.
Samtliga inriktningar ger även en bra och bred grund för fortsatta studier vid andra inriktningar vid universitet/högskola.

Inriktning Produktionsteknik: Du får kunskaper hur produktionen går till i ett modernt
företag. Det gäller att känna till teknisk utrustning, ofta datorstyrd och hur man lägger upp
produktionslinjer. Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik. Du lär dig
hur mekanik, elektroteknik, styr- och reglerteknik samverkar.

Teknikcollege
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningar
samverkar med industrin och utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer.Teknikcollege ger dig en attraktiv och verklighetsnära utbildning som kan leda till jobb direkt eller
lägga en god grund för vidare studier. Vi har erhållit certifiering av Teknikcollege under
2011 och känner en stolthet över detta.

Läs mer om Teknikprogrammet:
www.lulea.se/gymnasieskola/te

Kontakta oss gärna!
Studie- och yrkesvägledare: Jan Carlsson
0920-45 33 76 jan.carlsson@skol.lulea.se

Rektor: Anna Nilsson
0920-45 33 51 anna.nilsson@skol.lulea.se

