T E K N I K P R O G R A M M E T
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Teknikprogrammet — ger dig alla möjligheter
Vill du bli civilingenjör eller
spelprogrammerare? Vill du
arbeta med teknisk design
eller samhällsbyggande?
Teknikprogrammet är möjlig
heternas program och på
Ebersteinska gymnasiet har
vi både spets och bredd.
Vi har spetskompetens på skolan, så
att du kan välja att fördjupa dig inom
ditt intresseområde, t ex design och
produktutveckling, programmering,
computer aided design (cad) eller
arkitektur.

V

i har bredd, som gör att du
kan läsa samtliga (!) merit
poängsgivande kurser:
Moderna språk, Engelska 7, Mate
matik 4, Matematik 5 och Matematik

specialisering. Det ger dig maximal
möjlighet att konkurrera om de mest
attraktiva utbildningarna på universi
tet och högskola.

I

drottar du aktivt idag? Är du
intresserad av e-sport eller vill
du gå på gym? Vi har ett idrotts
utbud som passar dig där vi er
bjuder Idrott specialisering redan
i årskurs 1. På Teknikprogrammet
erbjuds även möjligheten att driva
Ung Företagssamhet, där eleverna i
grupp driver ett eget företag.

E

fter dina tre år på Teknikpro
grammet har du bred behö
righet att läsa vidare till t ex
civilingenjör eller arkitekt men du
kan också välja att läsa ett fjärde år
till en gymnasieingenjörsexamen.
Kontakta vår studie- och yrkesväg
ledare för mer information.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN [1100 P]

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/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN [400 P]

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

INDIVIDUELLT VAL [200 P]

Datorteknik 1a
Programmering 1
Webbutveckling 1

Ges på någon av det kommunala gymna
sieskolorna. Utbudet är stort.

100
100
100

PRODUKTIONSTEKNIK* [300 P]

Mekatronik 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1

GYMNASIEARBETE [100 P]

100
100
100

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING* [300 P]

Bild och form 1a1
Cad 1
Design 1
Konstruktion 1

50
50
100
100

SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ* [300 P]

Hållbart samhällsbyggande
Arkitektur-hus
Byggnadsverk

100
100
100

TEKNIKVETENSKAP* [300 P]

Fysik 2
Matematik 4
Teknik 2

100
100
100

Du väljer ett område som intresserar dig
och som har en koppling till programmet.

VIKTIG INFORMATION

I årskurs 1 väljer du om du ska läsa kursen
Moderna språk [100p]. I årskurs 2 och 3 läser du
fördjupningskurser på respektive inriktning. Du
väljer fördjupningskurser efter intresse, för att få
behörighet till högskolan eller för att få meritpo
äng. Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägled
are för mer information.
* Inriktningen startar beroende på elevunderlag.

PROGRAMFÖRDJUPNING [400 P]

PROGRAMINRIKTNINGAR

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK* [300 P]

250-300 poäng är sökbara
programfördjupningskurser, som
beroende på inriktning kan vara:
Arkitektur - hus [100 p]
Cad 2 [50 p]
Design 2 [100 p]
Engelska 7 [100 p]
Entreprenörskap [100 p]
Fysik 2 [100 p]
Historia 1a2 [50 p]
Ledarskap och organisation [100 p]
Matematik 4 [100 p]
Matematik 5 [100 p]
Matematik specialisering [100 p]
Modernt språk [100 p]
Programmering 1 [100 p]
Programmering 2 [100 p]
Teknik specialisering [100 p]
Alla teknikelever läser kursen
Produktionskunskap 1, 100 p som
programfördjupning. Målsättning
en är att kursen delvis genomförs
i form av APL. Alla teknikelever
läser även Cad 1, 50 p.
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VILL DU VETA MER OM TEKNIKPROGRAMMET? Kontakta vår studie- och
yrkesvägledare Marie Hedberg , tel 0722-44 08 08 eller vårt kansli, tel 011-15 30 00.
Du kan också mejla till marie.hedberg@norrkoping.se

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som innebär ett samarbete med regionens företag.
Innehållet i utbildningen utformas så att det passar industrins framtida behov.
Du får en attraktiv utbildning som ger en god grund för både arbetslivet och vidare studier.
Teknikprogrammet på Ebersteinska gymnasiet är ett certifierat program.

