EE
EL- & ENERGIPROGRAMMET
För alla tjejer och killar som vill föra tekniken framåt

Trivs du med utmaningar och vill ha

“spänning”?

Yrkesprogrammet för dig som vill ha ett
arbete där det är lika viktigt att kunna
hitta nya lösningar som att finna nya vägar!
Vi erbjuder inriktningarna:
Elteknik
Dator- och kommunikationsteknik

Här får du bland annat:
•
•
•
•

En spännande utbildning med nya tekniska lösningar, tex “smarta hem”
Möjlighet till grundläggande högskolebehörighet
Goda förutsättningar till jobb i en ständigt utvecklande bransch
Minst 15 veckors praktik

Välkommen till oss på Herrgårdsgymnasiet!

EE

Du kan jobba som...
Industrielektriker
Datatekniker
Webbutvecklare
Teknisk säljare Programmerare
Servicetekniker

Nätverkstekniker

Distributionselektriker
Installationselektriker
Hemservicetekniker
...och du kan
studera vidare

Varför välja El & Energi på Herrgårdsgymnasiet?
Vi har engagerade elever och lärare som slår på strålkastarna och väljer att lysa upp den väg
som leder framåt. Smarta Hem är en ny spännande riktning med fokus på miljö. Herrgårn är en
liten skola där alla blir sedda. Lokaler, lärare och utrustning håller mycket hög klass.

Jobbet som elektriker

Jobbet som datatekniker

Elektriker är ett yrke som har ändrats i och med teknikens framfart. Nu gäller det inte bara att dra och skruva kabel, utan det finns
helt andra möjligheter för dig som har villjan. Att vara elektriker
innebär att du får ett yrke med olika arbetsuppdrag och utvecklingsmöjligheter. Elteknikbranschen har goda tillväxtmöjligheter i ett
samhälle som ständigt expanderar och därför kommer efterfrågan
att vara stor.

Att jobba som datatekniker innebär att du installerar, administrerar
och reparerar dator- och kommunikationssystem, ger service och
support till privatpersoner, företag, kommuner och myndigheter.
En datatekniker kan mycket om datorer, nätverk och programmering och jobbar i en spännande bransch med ständig utveckling av
tekniska produkter och elektronik.

Genom ETG-partner har du möjlighet till att ta
studenten med yrkesbevis.
“De praktiska momenten i
Elektromekanik är det roligaste
vi gjort hittills. Det är kul när
arbetet resulterar i en verklig pryl.
Datakursen var nyttig och kul.
Att se robotar på studiebesöket
på Universitet gav en ny syn på
datatekniken”
Jim

Sören Sjögren
Lärare
0533-68 19 88
soren.sjogren@saffle.se

“Smarta hem är ett bra exempel på
hur vi arbetar som i verkligheten
- då går elektrikern först och drar
ledningarna och sedan kommer vi
och programmerar så att de
smarta lösningarna fungerar, tex
att alla lampor släcks när man
lämnar hemmet.”
Viktor

- Vidareutbild

ningar När du skall läsa vidare
på universitet/högsko
la
behöver du läsa in hö
gskolebehörighet t.e
x. kurser
inom individuella va
let.
• Projektledare
• Elkonstruktör för Europam
arknaden
• It-design
• Kvalificerad programvaru
testare
• Energitekniker
• Driftstekniker
• Elektroniktekniker

Håkan Werme
Rektor
0533-68 19 01
hakan.werme@saffle.se
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