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VÅR UTBILDNING
Du utför mycket praktiskt arbete inom el, 
data, energi och mekanik. Du får lära dig 
att installera och felsöka elkraft, belysning, 
tele, data, larm, antenner, fiber, automatiska 
system med mera. Du använder din skol-
dator bland annat för att göra elritningar och 
programmera styrsystem. Även inom de mer 
teoretiska elämnena gör du många praktiska 
moment för att förstå hur olika saker 
fungerar och hänger ihop med varandra.

Redan under första läsåret får du kontakt 
med traktens företag och sedan utökas tiden 
på företag till två dagar i veckan hela skolåret 
i årskurs tre. Då får du tillfälle att träna på de 
moment du lärt dig i skolan och ta del av den 
senaste tekniken.

Företagen är måna om kvalitén på vår ut-
bildning och besöker oss regelbundet för att 
visa vissa moment i utbildningen. Vi besöker 
även flertalet företag under utbildningens 
gång.

Du har möjlighet att få grundläggande 
högskolebehörighet genom det individuella 
valet och utökat program.

LIVET EFTER STUDIERNA
Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta 
med automatiserade produktionssystem för 
energi-, miljö- och vattenteknik, dator- och 
kommunikationssystem eller som elektriker. 
Du kan även fortsätta dina studier på
kvalificerade yrkesutbildningar eller högskola.

w Engelska 5
w Idrott och hälsa 1
w Matematik 1a
w Naturkunskap 1a:1
w Svenska 1-3/Svenska som 
andraspråk 1-3
w Historia 1a:1
w Samhällskunskap 1a:1
w Religionskunskap 1

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN INRIKTNING AUTOMATION INRIKTNING ELTEKNIK

w Praktisk ellära
w Mät- och reglerteknik
w Mät- och styrteknik
w Programmerbara styrsystem

w Praktisk ellära
w Elkraftteknik
w Elinstallationer
w Kommunikationsnät 1

PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN

w Datorteknik 1a
w Mekatronik 1
w Elektromekanik
w Energiteknik 1

PROGRAMFÖRDJUPNING EL-
TEKNIK

w Larm-, övervaknings- och
säkerhetssystem
w Elmotorstyrning
w Fastighetsautomation 1
w Entreprenörskap
w Mät- och reglerteknik
w Mät- och styrteknik
w Programmerbara styrsystem

POÄNGPLAN*

Utbildningen är för dig som vill börja jobba inom 
elbranschen, till exempel på ett installations-

företag, ett kraftbolag, en industris elverkstad eller 
med andra jobb inom den enormt 

stora elbranschen.

www.lagmansgymnasiet.se
Allégatan 51, 534 81 Vara | Telefonnummer 0512-311 86

*Med reservation för ändringar

PROGRAMFÖRDJUPNING AUTO-
MATION

w Elkraftteknik
w Elinstallationer
w Elmotorstyrning
w Entreprenörskap
w Larm-, övervaknings- och
säkerhetssystem
w Fastighetsautomation 1
w Kommunikationsnät 1

INDIVIDUELLT VAL

w Individuellt val

GYMNASIEARBETE

w Gymnasiearbete


