
El- och energiprogrammet är ett 
yrkesprogram som  vänder sig till 
dig som vill arbeta med elinstal-
lationer 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 ut-
bildningen eller fortsätta studera 
inom yrkeshögskolan eller högsko-
la. Du kan välja grundläggande hög-
skolebehörighet på El- och energi-
programmet utan utökad studietid.

El- och energibranschen är en starkt 
växande bransch där jobbmöjlighe-
terna är stora och yrkena 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 service-
tekniker, drifttekniker inom energi-
företag och elnät eller industri ex-
empel 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.
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Kontakt EE 
Programsamordnare 
Oskar Hjalmarsson 
oskar.hjalmarsson@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. 

 
“Jag valde elinriktningen för att jag vill jobba direkt efter skolan. Jag tycker el är intressant och gillar att utbildningen är väldigt praktisk. Jag är mycket nöjd med mitt val och rekom-menderar EE för dig som vill ha arbete efter gymnasiet.”

Thelma Hansén            

“Jag valde inriktningen energiteknik för att den 

är intressant och bred, här
behövas mycket arbetskraft i framtiden. Jag 

rekommenderar EE för dig som vill ha

spänning i pluggandet och möjlighet att läsa 

vidare eller börja jobba direkt.”

Elias Bylund

På alla yrkesprogram ingår kurserna 
som ger grundläggande  behörighet till  
högskola och universitet.
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På alla yrkesprogram 

ingår kurserna som 

ger grundläggande 

 behörighet till  hög-

skola och universitet.H

Från och med hösten 2023 gäller nya bestämmelse för grundläggande 
högskolebehörighet. Kurserna ovan kan därför behövas bytas ut eller 
byta årskurs. Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.


