
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 in-
dustrier och  företag som arbetar 
med el och  energi.

Du som gått El- och energiprogram-
met kan börja jobba direkt efter 
utbildningen eller fortsätta studera 
inom yrkeshögskolan eller hög-
skola. Du kan välja grundläggande 
högskolebehörighet på El- och en-
ergiprogrammet utan utökad stu-
dietid.

El- och energibranschen är en starkt 
växande bransch där jobbmöjlighe-
terna är stora och yrkerna är många. 
Inriktningen Elteknik kan leda till allt  
från yrken som elektriker inom elin-
stallation/energiföretag och industri 
till hissmontör och larmtekniker.

Väljer du Energiteknik är servicetek-
niker, drifttekniker inom energiföre-
tag och elnät eller industri exempel 
på yrken.

TEKNIKCOLLEGE - ett kompe-
tenscentra där kommuner, skola 
och företag samverkar för att öka 
attraktionskraften och kvalitén på 
de utbildningar som är berörda.  

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
en viktig del av din utbildning. Det är 
då du utvecklar dina yrkes kunskaper 
och får en yrkesidentitet, samtidigt 
som du blir en del av en gemenskap 
på en arbetsplats.  På EE ingår det 
15 APL-veckor fördelade under års-
kurs 2 och 3.

VÄGGA GYMNASIESKOLA
EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

EE

“Jag valde El & Energi med inriktning El då 
jag ville gå ett program där möjligheterna 
är enorma. Jag trivs mycket bra och är 
nöjd över mitt val. Jag rekommenderar 
detta program till dig som vill ha olika val 
möjligheter till att börja jobba efter skolan 

eller till dig som vill läsa vidare.”

Julius Stahmann

Kontakt EE 
Programsamordnare 
Henrik Settegren 
henrik.settergren@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/EE

Inriktningar EE
-> Elteknik  
Du får lära dig att arbeta med 
installation och underhåll av 
elektrisk utrustning med hjälp 
av ritningar och anvisningar. Du 
installerar el-teleteknisk utrust-
ning och drar ledningar inom 
bostäder, kontor, handel och 
industrier. Inriktningen ger teori-
kunskaper för auktorisation B

-> Energiteknik
Du lär dig om drift- och service-
funktioner inom branscherna 
för energi, miljö, vatten och pro-
cesser. Inriktningen ger möjlig-
het till jobb som t.ex. driftopera-
tör inom kraft- och värmeteknik 
eller driftoperatör inom vatten- 
och miljöteknik. Inriktningen 
ger teorikunskaper för auktori-
sation B. 

 

På alla våra yrkesprogram kan du läsa 
kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.
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EE PPOÄNGPLAN 2020

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
EE20

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:

Exempel på fördjupningskurser för inriktning Elteknik
Belysningsteknik (100p)
Fastighetsautomation (100p)
Larm- övervaknings och säkerhetssystem (100p)
Engelska 6 (100p)
Exempel på fördjupningskurser för inriktning Energiteknik
Mät- och reglerteknik (100p)
Vatten- och processkemi (100p)
Kommunikationsnät (100p) 
Exempel på fördjupningskurser för båda  inriktningarna
Elmotorstyrning (100p)
Mät och styrteknik (100p)
Servicekunskap (100p) 
Svets grund (100p)
Engelska 6 (100p)
Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)
Komplettering för högskolebehörighet (Sv 2 o Sv 3) 200p
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På alla våra yrkes- 
program kan du läsa 
kurser för grund- 

läggande behörighet 
till högskola och 

universitet.

H

Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.


