INDUSTRITEKNISKA
PROGRAMMET

PÅVERKA
DIN FRAMTID
Är du intresserad av teknisk utveckling och känner att du
både kan arbeta i arbetslag och individuellt? Gillar du kluriga
problem och har känsla för kvalitet? Då är Industriteknik
något för dig!

TEKNIKCOLLEGE PÅ HÖGBERGSSKOLAN!
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner,
utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege
innebär att samarbetet med det lokala och regionala näringslivet
stärks vilket ger bättre möjligheter till praktik, sommarjobb och skarpa
projekt under utbildningen. Vi ger dig även möjlighet att läsa extra
kurser så att du kan få bättre språkkunskaper, ökad programfördjupning
och en bredare behörighet för vidare studier.

På Högbergsskolan erbjuder vi inriktningarna produkt och maskinteknik
samt svetsteknik. Inom inriktningen
produkt och maskinteknik får du lära
dig att styra och köra CNC-maskiner
i industrin. Ligger ditt intresse mot
svetsteknik har vi möjlighet att ge dig
utbildning mot reparationssvetsning
eller gå vidare mot certifikat för
svetsning. Inriktningen behandlar främst
svetsteknik men även andra typer av
sammanfogning. Gemensamt för båda
inriktningarna är att du har möjlighet
att läsa för grundläggande behörighet
till Högskola.

Efter grundutbildningen förläggs din
utbildning till industrin för att du skall få
möjlighet till utbildning på de modernaste produktionsmaskinerna. Du får
lära dig hela produktionskedjan från
idé till färdig produkt, med allt vad det
innebär från ritning i CAD till programmering av maskiner, tillverkning och
kvalitetskontroll av slutprodukt.
Så oavsett om du vill bli CNC-operatör,
maskinskötare eller svetsare kommer
Industriteknik passa dig.
Läs mer om Högbergsskolan och
våra program på hogbergsskolan.se

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER

Engelska 5

Religionskunskap 1

Historia 1a1

Samhällskunskap 1a1

Idrott och hälsa 1

Svenska 1

Matematik 1

Svenska som andraspråk 1

Naturkunskap 1a1
PROGRAMGEMENSAMMA KURSER
KURSER INOM
INRIKTNING PRODUKTOCH MASKINTEKNIK
KURSER INOM INRIKTNING
SVETSTEKNIK
EXEMPEL PÅ KURSER INOM
PROGRAMFÖRDJUPNINGEN
INDIVIDUELLT VAL
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Industritekniska processer 1

Produktionskunskap 1

Människan i industrin 1

Produktionsutrustning 1

Datorstyrd produktion 1

Produktionsutrustning 2

Produktutveckling 1
Produktutveckling 1

Kälsvets 1

Svets grund

Tillverkningsunderlag 1

Cad 1 & 2

Matematik 2c

Datorstyrd produktion 2 & 3

Rörsvets		

200 poäng valfria kurser
Möjlighet att inom programmet läsa kurser för grundläggande
behörighet till högskola och universitet

FÖLJ OSS:

facebook.com/hogbergsskolan

instagram.com/hogbergsskolan

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
SYV nås via skolans växel - 0293-21 83 64

Palmgatan 11–13 • 815 80 Tierp • 0293-21 83 64
hogbergsskolan@tierp.se • hogbergsskolan.se

