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Kontakter på El-och energiprogrammet:

– Jag valde El- och energiprogrammet 
för att jag ville få ett jobb direkt efter 
gymnasiet. Att ha en yrkesutbildning i 
bagaget ger trygghet samtidigt som man 
har möjligheten att plugga vidare, säger 
Jonas Grönroos, tidigare elev på El- och 
energiprogrammet.

   Han tyckte att lärarna på Hulebäck 
var mycket bra. De utmanade honom, 
speciellt i elämnena och sporrade honom 
att lära sig mer. 

El- och energiprogrammet gav honom 
en stabil grund och ute på praktiken blev 
sammanhanget mer tydligt. Jonas blev 
erbjuden jobb som lärling på sin praktik-
plats direkt efter studenten, precis som 
han önskat.

   Han trivs bra med sitt arbete och lär 
sig nya saker hela tiden och gillar särskilt 
att läsa ritningar och tänka ut olika lös-
ningar vid installationer.

Att resa jorden runt är något som 
lockar. Då är det bra att ha ett yrke att 
falla tillbaka på när han kommer hem 
igen. Kanske blir det så att han pluggar 
vidare men det får framtiden utvisa.

JOBB DIREKT 
EFTER PLUGGET!

El- och energiprogrammet

hulebacksgymnasiet.se



Vad innebär det att läsa på El- och 
energiprogrammet?

På Hulebäcksgymnasiet kan du läsa el- och 
energiprogrammet med inriktning elteknik. 
Du har stort inflytande över dina studier och 
tränas i att ta eget ansvar. Arbetsuppgifterna 
är verklighetsnära och ger dig viktiga erfaren-
heter inför din praktik i åk 2 och 3.  

Karaktärsämnen

Praktiska och teoretiska delar följer varandra 
som en röd tråd genom samtliga karaktärs-
ämnen. Du får till exempel göra ritningar, 
olika elektriska installationer, koppla upp 
en elcentral och föreslå ljussättning av olika 
lokaler.

Hur jobbar vi på programmet? 

På El- och energiprogrammet jobbar vi 
mycket med att eleverna ska utvecklas till 
självgående kompetenta yrkesmän med god 
social kompetens. Det innebär att eleverna 
själva löser sina arbetsuppgifter enskilt eller 

i små grupper. För att komma närmare 
arbetslivet sker en del av utbildningen på 
företag inom el- och energibranschen. Vi 
gör även studiebesök och bjuder in föreläsare 
från olika företag. I årskurs tre gör varje elev 
ett gymnasiearbete.

Vad leder utbildningen till?

Du har stora valmöjligheter efter tre år på 
programmet. Du kan börja jobba direkt efter 
gymnasiet eller gå vidare till yrkeshögskola. 
Du kan även under din tid på Hulebäcks-
gymnasiet välja till kurser för att få behörig-
het till högskola och universitet.

MODERN ELTEKNIK, VARIERADE ARBETSOMRÅDEN 
OCH ANNORLUNDA ARBETSSÄTT

KORT SAGT...
•  Du får utveckla din förmåga att ta initiativ 
och ansvar, samarbeta och lösa problem. 
 
•  Du får möjlighet att påverka och utveckla 
din egen arbetsmiljö och ha inflytande över 
innehållet i de olika kurserna. 
 
• Du jobbar praktiskt med skoluppgifter med 
god handledning och i takt med din utveckling 
ökar självständigheten och det egna ansvaret 
så att du blir väl förberedd för arbetslivet. 
 
•  Du gör 15 veckors praktik och utvecklas 
personligt och får en yrkesidentitet så att du 
blir anställningsbar. 
 
• Du kan under din utbildning välja till behö-
righetsgivande kurser så att du får högskole-
behörighet för fortsatta studier på högskola 
och universitet.
 
•  Arbetsmarknaden ser ljus ut och många 
elever blir anställda redan under sin tid på 
gymnasiet. Lönemässigt ligger man i topp om 
man jämför med andra gymnasieutbildningar.
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– mer än bara sladdar!

Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
eller 
Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen
Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100

Inriktning elteknik 500
Elinstallationer  200 
Elkraftteknik  100
Kommunikationsnät 1  100 
Praktisk ellära  100
  
Programfördjupning 700
CAD 1  50
CAD 2 50
Belysningsteknik 100
Elmotorstyrning 100
Fastighetsautomation 1 100
Kommunikationsnät 2 100
Larm-, övervaknings- och 
säkerhetssystem 100
Servicekunskap 100
 
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

 
Det är roligt 
och utvecklande 
att få planera 
och genomföra 
el installationer 
på utbildningen.

Jakob Ekeroth

”


