
El- och energiprogrammet är ett 
yrkesprogram som  vänder sig till 
dig som vill arbeta med elinstal-
lationer, styrning av automatiska 
maskiner och  energi-, miljö- och 
vatten teknik. I Karlshamn med 
 omnejd finns det ett stort  antal 
industrier och  företag som arbe-
tar med el och  energi.

Du som gått El- och energipro-
grammet kan börja jobba direkt 
efter utbildningen eller fortsätta 
studera inom yrkeshögskolan el-
ler högskola. Du kan välja grund-
läggande högskolebehörighet på 
El- och energiprogrammet utan ut-
ökad studietid!
VI ERBJUDER FÖLJANDE 
INRIKTNINGAR PÅ EE:
Elteknik
Du får lära dig att arbeta med in-
stallation och underhåll av elek-
trisk utrustning med hjälp av 
ritningar och anvisningar. Du instal-
lerar el-teleteknisk utrustning och 
drar ledningar inom bostäder, kon-
tor, handel och industrier. Det finns 
många områden inom elektrikeryr-
ket som det går att specialisera sig 
mot. Inriktningen ger teorikunska-
per för auktorisation B. 
Exempel på yrkesutgångar:
 inriktningen kan leda till yrken som 
elektriker verksam inom elinstalla-
tion eller industri. Andra möjliga yr-
ken är till exempel hissmontör och 
larmtekniker.

Energiteknik
Du lär dig om drift- och service-
funktioner inom branscherna för 
energi, miljö, vatten och proces-
ser. Inriktningen ger möjlighet till 
jobb som t.ex. driftoperatör inom 
kraft- och värmeteknik eller drifto-
peratör inom vatten- och miljötek-
nik. Inriktningen ger teorikunska-
per för auktorisation B. 
Exempel på yrkesutgångar: servi-
cetekniker, drifttekniker inom en-
ergiföretag, elnät, industri. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT 
LÄRANDE – APL 
APL är praktiskt lärande på en ar-
betsplats. Det är en viktig del i ut-
bildningen på EE- programmet. Du 
får lära dig hur ett företag fungerar 
och du får en inblick i vardagen i 
yrket som du valt. Det ingår 15 
APL-veckor fördelade under års-
kurs 2 och 3.

Medlem i NetPort Energikluster -  
netportenergikluster.se
Energiklustrets syfte är att skapa 
en innovativ miljö, där idéer ut-
vecklas till hållbara produkter eller 
tjänster, genom samverkan inom 
NetPort Science Park.
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”Jag valde El & Energi med inriktning El då 
jag ville gå ett program där möjligheterna 
är oändliga. Jag trivs jättebra och är super-
nöjd med mitt val och kan starkt rekom-
mendera detta program för dig som vill 
ha olika valmöjligheter till att börja jobba 
direkt eller för dig som vill läsa vidare till 
högre utbildningar.”

Joel Brorsson EE16
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EE POÄNGPLAN 2019

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
Kursnamn, Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen, 600p

Engelska 5 (100p)

Historia 1a1 (50p)

Idrott och hälsa 1 (100p)

Matematik 1a (100p)

Naturkunskap 1a1 (50p)

Religionskunskap 1 (50p)

Samhällskunskap 1a1 (50p)

Svenska/Svenska som andraspråk 1 (100p)

Programgemensamma karaktärsämnen, 400p

Datorteknik 1a (100p)

Elektromekanik (100p)

Energiteknik 1 (100p)

Mekatronik 1 (100p)

Inriktningskurser

Inriktning Elteknik; EEELT, 500p

Elinstallationer (200p)

Elkraftteknik (100p)

Praktisk ellära (100p)

Kommunikationsnät (100p)

Inriktning Energiteknik; EEENE, 500p

Avhjälpande underhåll 1 (100p)

Elkraftteknik (100p) (Obl. Programfördjupning)

Energiteknik 2 (100p)

Förnybar energi (100p)

Praktisk ellära (100p)

Programfördjupningar, 700p. Exempel:

Belysningsteknik (100p) EEELT

Elmotorstyrning (100p) EEELT och EEENE

Engelska 6 (100p)

Fastighetsautomation (100p) EEELT

Konstruktion 1 (100p) EEENE

Larm- övervaknings och säkerhetssystem (100p) EEELT

Mät- och reglerteknik (100p) EEENE

Mät och styrteknik (100p) EEELT och EEENE

Servicekunskap (100p) EEELT och EEENE

Svets grund (100p) EEELT och EEENE

Vatten- och processkemi (100p) EEENE

Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)

Komplettering för högskolebehörighet (Sv 2 o Sv 3) 200p

APL-veckor 9 veckor 9 veckor

180921

På alla våra yrkes- 
program kan du läsa 
kurser för grund- 

läggande behörighet 
till högskola och 

universitet.


