Flygteknikutbildning, RX
Riksrekryterande gymnasieutbildning
Poängplan
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ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
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Svenska/andra språk 1
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Programgemensamma
karaktärsämnen
Engelska 6
Aerodynamik
Ellära flyg
Flyglagstiftning
Materiallära flyg
Mänskliga faktorer
Underhållsteknik flyg
Fysik 1b1
Digitalteknik o flyginstrument

950
100
100
100
50
100
100
200
100
100

Inriktning Flygplan
Flygplanslära

200
200

Inriktning Helikopter
Helikopterlära

200
200

Programfördjupning
Entreprenörskap
Historia 1a2
Gasturbinmotorer
Samhällskunskap 1a2
Matematik 2a/2b

500
100
50
200
50
100

Individuella val
Svenska 2
Svenska 3

200
100
100

Gymnasiearbete

100

Totalt:

2550

Flyg/Helikopterteknikutbildningen i Luleå
En EU godkänd utbildning som ger dig möjlighet att arbeta i världen!
På den 3 åriga gymnasiala riksrekryterande utbildningen flyg/helikopterteknik får
du lära dig att arbeta med flygplan och helikoptrar så att du kan utföra service och
reparationer mm. Du får lära dig hur olika flygplan/helikoptrar är konstruerade,
hur man åtgärdar fel i flygplan/helikoptrars system, flyginstrumentens och olika
flygmotorers konstruktion och funktion mm Du lär dig att utföra felsökningar med
elektronik och datateknik mm.
Den riksrekryterande utbildningen finns bara på ett fåtal platser i landet, därför
kan Du söka hit oberoende av var du bor. Du söker direkt från årskurs nio till
åk1 riksrekryterande utbildning flyg/helikopterteknik.
Efter utbildningen får du en yrkesexamen från gymnasieskolan. Du har även
möjlighet att examinera enligt de europeiska luftfartsbestämmelserna för flygmekaniker A1 (flygplan gasturbin) och helikoptermekaniker A3 (helikopter gasturbin)
Utbildningsintyget som du då erhåller (Certificate of Recognition) enligt de
europeiska luftfartsbestämmelserna är giltigt i EASA:s (European Aviation Safety
Agency) c:a 30 medlemsländer och öppnar vägen för arbete i dessa länder.

Efter gymnasiet
Efter du gått flyg och helikopterteknik blir du flyg/helikoptermekaniker och har
allmän behörighet att läsa på högskola/universitet. Du kan också läsa yrkeshögskola i två år och bli flyg/helikoptertekniker. Om du vill jobba inom försvarsmakten med flyg/helikopter kan du göra det efter gymnasiet.

Läs mer om utbildningen:
www.lulea.se

Kontakta oss gärna!
Studie- och yrkesvägledare: Thomas Nahlin
0920-45 3345 thomas.nahlin@skol.lulea.se

Rektor: Elionor Bäckström
070-5531090 elionor.backstrom@skol.lulea.se

