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En kvalitetsutbildning för dig som är intresserad av teknik, utveckling & design
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Är du kreativ? Intresserad av teknik? Gillar design? Vill lära dig grunderna i att bygga hållbara städer och samhällen? Tycker om
att kommunicera på olika sätt och tror på fortsatt teknikutveckling?
Då passar teknikprogrammet dig.

Teknikprogrammet passar dig som:
•

Vill vara med och påverka vår framtid

•

Vill ha en högskoleförberedande utbildning

•

Vill bli en insiktsfull och praktisk teoretiker

•

Vill utveckla din kreativitet och kunna lösa problem

•

Vill lära dig mer om förhållandena mellan
människa, teknik, samhälle och miljö

Alla elever får möjlighet att göra praktik på företagen
kopplade till Teknikcollege.

				

Välkommen till oss på Herrgårdsgymnasiet!
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TEKNIKPROGRAMMET
Är du kreativ, intresserad av teknik och gillar design?
Då passar teknikprogrammet dig.
Herrgårdsgymnasiet är en skola med engagerade och
kunniga lärare där kopplingen till Teknikcollege ger
ytterligare en dimension.
Teknikprogrammet på Herrgårdsgymnasiet
Ett högskoleförberedande program där du kan läsa
vidare främst inom teknik och naturvetenskap.
Alla elever får egna bärbara datorer och
tillgång till avancerad utrustning.
Klassen har eget arbetsrum.
I arbetsrummet kan du jobba med skolarbeten.
Vi har följande inriktningar:
Design och produktutveckling ² Informations– och
medieteknik ² Produktionsteknik ² Teknikvetenskap
Läs mer om våra inriktningar på hemsidan.

Du läser flera kurser i matematik samt fysik och kemi.
Det ger dig en utökad behörighet att studera teknik och
naturvetenskap på universitet och på yrkeshögskola.
På Teknikprogrammet får du fördjupa dina kunskaper i teknik,
samt hur den utvecklas och hur den fungerar i relation till
människan.
Du får kunskap om hela teknikutvecklingsprocessen;
från idé-design-konstruktion-produktiondistributionförsäljning-service-återvinning-analys.
Efter tre år på programmet erbjuds du möjligheten att
söka ett fjärde år på annan ort.
Välkommen till Teknikprogrammet – en utbildning att
bygga vidare på för teknikintresserade problemlösare.

“Det är lättare att lära sig ma
skinerna än vad man tror,
och man lär sig massor av att
vara ute på praktik!”
n vill, men det
“Man får jobba hårt för det ma gäng i klassen”
härligt
är en rolig utbildning och ett
“Det är många vägar öppna efter utb

ildningen”

“Jag tänker fem år framåt, och då är det Teknikutbildningen som ger bäst förutsättningar för att
läsa till ingenjör!”
jlighet att
“Teknikcollege ger oss mö ra behov
vå
n
frå
påverka utbildningen uti anställa peratt
e
tar
och det gör det lät
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sonal med rätt kompete
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CAD-ritning

Kenneth Andersson
Lärare
0533-681913
kenneth.andersson@saffle.se

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