
Det här programmet är för dig som gillar el, elektronik och 
teknik och som vill jobba praktiskt. Om du vill, kan du ge dig 
ut i arbetslivet direkt efter studenten. Här � nns framtidens 
jobb. Då är El- & Energiprogrammet det rätta valet! 

På El- & Energiprogrammet får du lära dig produktion inom 
elektronik/mekatronik, installation och distribution av el- och 
energisystem samt kommunikation och IT. Du får även lära dig hur man 
installerar och lagar elanläggningar. Under utbildningen kommer du 
att få jobba praktiskt med � era saker och du tränas i förmågan att 
samarbeta, möta kunder och planera för material och verktyg. 
El- & Energi är ett yrkesprogram med en inriktning, men med två 
programfördjupningar: 
Elteknik. På Elteknik får du installera, underhålla och reparera olika 
el- och energisystem för hushåll, företag och industrier. Du får också lära 
dig att installera passage- och säkerhetssystem samt tv- och datanät. En 
stor del av din utbildning gör du ute på ett företag. Efter utbildningen har 
du möjlighet att jobba som till exempel installations- eller distributions-
elektriker. 
Elektronik/Mekatronik. Elektroniken � nns inom industrin, energi-
försörjningen, bankvärlden och inom de nya hälsolösningarna. Den 
underlättar för oss och möjliggör en hållbar utveckling. Vi jobbar nära 
Elektronikföretagen. Där gör du din praktik, troligen också ditt gymnasie-
arbete och även andra mindre projekt som ingår i din utbildning.
Tillsammans med de gymnasiegemensamma ämnena och dina individuella 
val läser du elektroteknik, energiteknik, mekatronik, datorteknik, installa-
tionsteknik, kommunikationsnät och mycket mer.

Därför ska du läsa El- & Energi på just Thomasgymnasiet
Vi tror att du som väljer det här programmet är en person som är både 
praktisk och teknisk. Vi tror också att du kommer att vara med och 
hitta smarta energibesparande lösningar för en klimat-
vänligare framtid tillsammans med oss. Du som inte vill 
börja arbeta direkt, kan även välja till kurser som ger dig 
grundläggande behörighet till högskolan. Inom ramen för 
Teknikcollege har du möjlighet att läsa mer än 2500 p.
Kurser som skolan tar fram i samverkan med näringslivet.

www.thomasgymnasiet.se
facebook/thomasgymnasiet
@thomasgymnasiet

EL & ENERGI MAKE IT WORK!

Thomasgymnasiet 
– en skola för alla!
Thomasgymnasiet erbjuder 
både yrkes- och högskoleför-
beredande program. Vi rekom-
menderar alla våra yrkespro-
gramelever att välja kurser som 
ger grundläggande högskolebe-
hörighet inom ramen för deras 
individuella val.

Oavsett vilket program du 
väljer, kan du sätta guldkant på 
dina studier genom att välja en 
av våra tre akademier: Idrotts-
akademin, Musikakademin eller 
Digitala Medieakademin.

Du som inte har behörighet 
till något nationellt gymnasie-
program, kan gå något av våra 
introduktionsprogram. Du som 
behöver extra stöd kan gå till 
Mattestugan eller Carpe Diem.

Nu har vi också programråd/
advisory boards på alla våra 
program, rådgivare som arbetar 
med programmens långsiktiga 
utveckling utifrån arbetsmark-
nadens behov.

Välkommen att söka hit, 
du också!

TEKNIKCOLLEGE MÄLARDALEN


