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EL & ENERGI

El- och energiprogrammet passar dig som är 
tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. 
Utbildningen innehåller 15 veckors praktik på en 
eller flera arbetsplatser där du får möjlighet att 
”känna på” yrket utanför skolbänken. Du får även 
chans att knyta viktiga kontakter med olika 
arbetsgivare. 

Efter el- och energiprogrammet kan du välja att läsa 
vidare på yrkeshögskola men du kan också välja att 
utöka ditt program för att kunna läsa på högskolan 
efter gymnasiet.
Efter utbildningen kan du arbeta med 
automatiserande produktionssystem för energi-, 
miljö- och vattenteknik, dator- och 
kommunikationssystem eller som elektriker. 

Du har också möjlighet att gå el- och 
Energiprogrammet som gymnasielärling. Prata med 
vägledningscentrum om du är nyfiken.

Inriktning Elteknik
På Osbecksgymnasiet har vi inriktningen Elteknik. 
Den ger en bred kompetens och leder bl.a. till 
arbeten med allt från vanliga elinstallationer till 
automation inom tillverkningsindustrin, säkerhet 
med larmsystem och tele- och datakommunikation 
med bredband och fiberoptik. 
 
Typiskt för ämnet elinstallation är att i förväg kunna 
bilda sig en uppfattning om hur en ny installation 
skall se ut, fungera och framställas. Du får kunskap 
om materialens egenskaper och lär dig också att 
bygga om redan existerande system samt 
felsökning och felavhjälpning. 

Ämnet följer teknikutvecklingen men också 
aktuella bestämmelser vad gäller miljö- och 
säkerhetsfrågor. Karakteristiskt för allt arbete med 
el är kraven på säkerhet eftersom ett enda misstag 
kan orsaka skador både på person och sak.Du ska 
inte bara kunna installera utan också känna till hur 
olika delar i en process fungerar för att kunna 
felsöka, trimma och driftssätta.
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Engelska 5    100 p 
Historia 1a1        50 p 
Idrott och hälsa 1   100 p
Matematik 1a    100 p
Naturkunskap 1a1       50 p
Religionskunskap 1       50 p
Samhällskunskap 1a1    50 p
Svenska 1 eller 
svenska som andraspråk 1 100 p 
Antal poäng    600 p 

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN

Datorteknik 1a   100 p
Elektromekanik   100 p
Energiteknik 1   100 p
Mekatronik 1    100 p
Antal poäng    400 p 

INRIKTNING ELTEKNIK

Inriktningsgemensamma ämnen
Praktisk ellära   100 p
Elkraftteknik    100 p
Elinstallationer   200 p
Kommunikationsnät 1  100 p 
Antal poäng    500 p 

Programfördjupning*
Fastighetsautomation 1  100 p
Elmotorstyrning   100 p
Belysningsteknik   100 p
Servicekunskap   100 p
Entreprenörsskap   100 p
Larm och säkerhetssystem  100 p
Data och medianät   100 p 
Antal poäng    700 p 

Individuellt val   200 p 
Gymnasiearbete   100 p

Antal poäng för programmet: 2 500 p 

*Programfördjupningar är med reservation 
för ändringar.

KURSPLAN

Osbecksgymnasiet är skolan som ger dig 
verktyg för vägen ut i världen, oavsett om den 
leder dig till Laholm, Halland eller Europa. 

Vi arbetar med att skapa nätverk inom 
företagsvärlden för alla våra program 
och alla elever har också någon form av praktik. 

Vi är en liten skola med stora ambitioner för 
våra elever.
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