Industritekniska programmet
–

En utbildning som ger dig bred kompetens

Vill du arbeta tekniskt och kreativt med fokus på svetsteknik och plåtbearbetning, samt lära dig att designa och
skapa produkter? På Industritekniska programmet rustar
du dig för en framtid i ett praktiskt och självständigt yrke.
Du får lära dig att svetsa kälfog och stumfog samt
att svetsa rör med olika metoder. Dessutom har du
möjlighet att genomföra svetsarprövning (svetslicens)
efter varje avslutad svetskurs. Det ger dig en ”portfölj” av
svetsarlicenser under utbildningen. Dessa licenser gäller
både nationellt och internationellt och är viktiga när du
söker framtida jobb. Det gör att du efter utbildningen
kan ha både Sverige och världen som arbetsplats.
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På utbildningen lär du dig produktutveckling och programmering, kantpressning, ritningsläsning och maskinkunskap.
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KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Kavelbro
Programmet ger
följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till
grundläggande högskolebehörighet.

Du lär dig också att bygga från ritning till färdig produkt.
Vi jobbar med Ung Företagsamhet (UF) där du lär dig att
starta och driva företag.
Skolans nära kontakt med arbetslivet ger dig goda
chanser att få sommarjobb. Efter studenten möter du en
bransch där efterfrågan på din kunskap är stor.
Programmet har en inriktning: Svetsteknik

Visste du det här om programmet?
Vi är en del av Teknikcollege, som är en kvalitetsstämpel
för tekniskt inriktade utbildningar i Sverige. Det ger dig
möjlighet att vara med i nätverk av många olika tekniska
utbildningar och företag. På programmet får du arbeta
med en av marknadens modernaste svetsrobotar i vår
lektionsverkstad.
I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i
minst 15 veckor.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siﬀrorna anger kursens poäng)
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / SVA 1

Programgemensamma ämnen
(600)
100
50
100
100
50
50
50
100

(400)
Industritekniska processer
Människan i industrin
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1

100
100
100
100

Inriktning
Svetsteknik

(400)
400

Programfördjupningar
Individuellt val
Gymnasiearbete
Summa

(800)
(200)
(100)
2 500

SVETSTEKNIK
INRIKTNING 
Produktutveckling 1 
Svets grund 
Kälsvets 1 
Tillverkningsunderlag 1 

(400)
100
100
100
100

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 
Materialkunskap 1 
Materialkunskap 2
Kälsvets 2 MAG
Kälsvets 2 TIG 
Kälsvets 2 MMA 
Sammanfogning 
Stumsvets 1 MAG 
Entreprenörskap 		

(800)
100
100
100
100
100
100
100
100

Mer information hittar du i Gymnasium Skövdes
utbildningskatalog 2023 och på hemsidan
gymnasiumskovde.se

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS 23 NOVEMBER!
Gymnasium Skövde förbehåller sig rätten att göra eventuella ändringar
i de erbjudna programmen.
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