”

Jag gillar matte
och fysik. Därför
valde jag teknik
vetenskap efter
som utbildningen
ger mig många
valmöjligheter för
fortsatta studier.

”

Jag valde design för
att jag gillar att kon
struera och bygga.
Då får jag användning
för mina kunskaper i
matematik och håll
fasthet.
Filippa Isberg

Sixten Kennerud
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Studie- och yrkesvägledare:
Sofia Lundberg
Tel: 031-724 66 15
sofia.lundberg@harryda.se

Rektor:
Mikael Svensson
Tel: 031-724 66 24
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Teknikprogrammet
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TEKNIKPROGRAMMET
Design och produktutveckling

Vill du jobba som industridesigner, formgivare eller
med att utveckla nya produkter? Då är denna
inriktningen något för dig! Du får lära dig grunderna i
design och produktutveckling där vi arbetar både digitalt
och med att skissa för hand. Du kommer att få kunskap
om hela arbetsprocessen från idé till färdig produkt.

TEKNIKPROGRAMMET SKAPAR
FRAMTIDENS INGENJÖRER
Att Sverige behöver fler ingenjörer är de flesta överens om. Du kan bli en av dem!
Är du intresserad av teknik-, design- eller IT-ämnen skall du välja Teknikprogrammet!
Teknikprogrammet är det program som

Vi har även, utöver ordinarie undervisning,

jämte Naturvetenskapsprogrammet (NA)

lärarledda studiepass varje vecka som du har

ger bredast behörighet för fortsatta studier.

möjlighet att gå på för att få extra stöd och

På Hulebäck har vi tre inriktningar: Design

hjälp.

och produktutveckling, Informations- och

Arbetsättet är mycket varierat med

medieteknik samt Teknikvetenskap. Design och

föreläsningar, laborationer, studiebesök och

produktutveckling ger grunderna i design och

ämnesövergripande projekt. Exempelvis får du

konstruktion, Informations- och medieteknik

rita modeller i CAD och skriva ut dem på våra

erbjuder spetskompetens inom IT-området

3D-skrivare.

medan Teknikvetenskap ger en fördjupning

Under utbildningen ges möjlighet till kon-

inom teknik, matematik och fysik. Samtliga

takt med olika företag och vi har ett väl utar-

inriktningar kan ge dig behörighet att söka till

betat samarbete med högskolan och Chalmers.

civilingenjörsutbildningar beroende på vilka val
av kurser du gör.
Teknikprogrammet på Hulebäcksgymnasiet

Om du väljer Teknikprogrammet blir du
väl förberedd inför framtidens arbetsmarknad
som ser mycket ljus ut för både datavetare,

erbjuder en hög valfrihet med ett stort utbud

arkitekter, matematiker och ingenjörer.

av kurser. Kursutbudet är dessutom samansatt

Du kommer att ha kunniga, engagerade lärare

så att du får chans till högsta möjliga merit-

med mångårig erfarenhet av att utbilda fram-

poäng oavsett vilken inriktning du väljer inför

tida ingenjörer. Vi kommer hjälpa dig att nå

årskurs 2.

dina mål och bli den du vill!

Inriktning 400 p
Design och produktutveckling
Bild och form 1a1 och 1a2*
50+50
CAD 1 och 2*
50+50
Design 1
100
Konstruktion 1
100

Informations- och medieteknik
Ser du en framtid som spelutvecklare, webbutvecklare eller
IT-strateg? Då skall du välja Info-media! Här får du läsa
kurser som lägger grunden till de flesta yrken inom IT.
Du blir väl förberedd inför högskolan, men du kan också
välja att läsa ett fjärde år till gymnasieingenjör med den
nationella profilen Informationsteknik.
Inriktning 400 p
Informations- och medieteknik
Datorteknik 1a
100
Programmering 1
100
Webbutveckling 1
100
Teknik - specialisering*
100

Teknikvetenskap

Är du intresserad av matematik och vill läsa vidare till
civilingenjör? Då är den här inriktningen något för dig!
Du blir mycket väl förberedd till civilingenjörsutbildningar
och övriga studier i teknik och naturvetenskap på
högskolan. Målet med studierna är att ge dig grunderna för
att i framtiden kunna påverka den tekniska utvecklingen.
Inriktning 400 p
Teknikvetenskap
Teknik 2
Matematik 4
Fysik 2
Programmering 1*

100
100
100
100

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c
100
Matematik 2c
100
Matematik 3c
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1-3
300
(Svenska som andraspråk1-3
300)
Programgemensamma ämnen
Fysik 1a
150
Kemi 1
100
Teknik 1
150
Inriktningar
Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
Teknikvetenskap

300

Programfördjupning
Biologi 1
Bioteknik
CAD 1 och 2
Design 1
Digitalt skapande
Fysik 2
Programmering 1 och 2
Webbutveckling 1
Matematik 5
Matematik - specialisering
Engelska 7
Språk steg 4
Filosofi 1
Psykologi 1

300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50

Individuellt val**
Gymnasiearbete

200
100

*Obligatorisk programfördjupning
**På ditt individuella val kan du välja t
ex Matematik 4



