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  TRE ÅR SOM GER
      DIG FÖRSPRÅNG

Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium, GTG, gör dig bättre förberedd 
för vidare studier och arbetsliv än någon annan skola. Vi erbjuder utbildning 
på hög nivå med engagerade och inspirerande lärare för dig som har ett 
stort driv och intresse för teknik, ekonomi, industri, matematik och  
naturvetenskap. Genom unikt samarbete med näringslivet kan vi dessutom 
erbjuda praktik och möjlighet till sommarjobb.



GTG är skolan för dig som är redo att satsa på din egen framtid. Du bidrar med 
ambition och arbetsinsats och vi med förutsättningarna för att du ska lyckas. 
Med vårt ekonomi-, teknik- eller industritekniska program i bagaget kommer  
du att ligga steget före när det är dags att söka jobb eller vidare studier.

Nära samarbete med några av världens 
främsta teknikföretag, breda utbildnings
program som gör dig förberedd för både 
högskola och yrkesliv och en hel värld 
att välja din praktikplats på. Göteborgs
regionens Tekniska Gymnasium, GTG, 
erbjuder utbildningar som ger dig alla 
förutsättningar som krävs för att du  
ska kunna ta dina första steg i karriären. 
Oavsett om du siktar på att komma in  
på högskola eller gå direkt ut i arbetslivet.

UNIKT SAMARBETE  
GER FLEST MÖJLIGHETER
GTG ägs av Volvo Cars och Volvo Group 
tillsammans med Göteborgs Stad. Våra 
utbildningar har tyngdpunkt på teknik, 
ekonomi, industri, matematik och natur
vetenskap och är framtagna i samarbete 
med ägarbolagen.

BÄTTRE RUSTAD FÖR  
VIDARE STUDIER
Ett fullständigt gymnasieprogram består 
enligt Skolverkets riktlinjer av kurser på 
sammanlagt 2 500 poäng. Vi erbjuder 
dessutom ytterligare kurser och arbets
platsförlagt lärande, APL, upp till en 
poäng nivå mellan 2 800 och 3 500 poäng, 
beroende på program. Detta gör att du 
blir bättre rustad för vidare studier på 
högskola och universitet.

VI ÄR DÄR DET HÄNDER
Våra två lärcenter finns på Lindholmen 
och i Torslanda. Våra lokaler på Volvo 
Cars i Torslanda ger en naturlig koppling 
till näringslivet. På Lindholmen ligger 
Chalmers, Göteborgs Universitet och 
flera gymnasieskolor vägg i vägg och runt 
omkring finns några av Sveriges mest 

framgångsrika företag. 
Studerande på ekonomiprogrammet 

håller främst till på Lindholmen medan 
teknik och industritekniska programmet 
växlar mellan studier på Lindholmen 
och Torslanda.

HÅRT ARBETE GER RESULTAT
Att gå på GTG ställer höga krav på  
intresse och engagemang från dig.  
Förutom förmåner såsom möjlighet till 
sommarjobb, restaurangmat och dator får 
du tre spännande år fyllda med gemen
skap, glädje och möjligheter på en skola 
som ligger i framkant. Hos oss lönar det 
sig att jobba hårt, både under gymnasie
åren och för framtiden. 

VILL OCH VÅGAR DU LITE MER?

VÅRA UTBILDNINGAR HAR TYNGDPUNKT PÅ TEKNIK,  
EKONOMI, INDUSTRI, MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. 



VILL OCH VÅGAR DU LITE MER?



Vi ställer krav på din arbetsinsats och erbjuder  
i gengäld en utbildning av högsta kvalitet.  
Genomtänkt pedagogik och modern teknik 
hjälper dig att lära på bästa sätt.

STIMULERANDE ARBETSSÄTT
Hos oss arbetar du i längre arbetspass, 
vilket ger dig möjlighet att både hinna ta 
del av föreläsningar och omvandla teori 
till praktik under handledning, vid ett 
och samma tillfälle. Denna arbetsmetod 
gör dig väl förberedd för vidare studier  
på högskolor och universitet.

DUKTIGA LÄRARE
Vi har välutbildade och engagerade lärare 
som arbetar hårt för att du ska få en rik
tigt vass utbildning. Många har aktuella 
erfarenheter från näringslivet. Det gör att 
de både har kännedom om vilka kunskaper 
som efterfrågas och är väl bekanta med 
den mest aktuella teknologin. 

När du börjar hos oss får du en mentor 

som stödjer och handleder dig under dina 
tre år på skolan. Vi lägger mycket tid och 
resurser på mentorsarbete för att du ska 
utvecklas och lyckas med dina studier.

UTRUSTNING I FRAMKANT
Vårt samarbete med Volvobolagen betyder 
tillgång till den senaste tekniken och i 
våra tekniksalar finner du utrustning som 
du inte hittar på något annat gymnasium 
i landet.

Under din skoltid på GTG får du till
gång till en egen bärbar dator och den är 
ett viktigt verktyg för dina studier. Skolan 
har dessutom en digital lärplattform, It ś 
learning, där du bl a hittar kursinforma
tion, fördjupningsmaterial, lämnar in  
arbeten och gör utvärderingar. Här kan 

du också se resultat och bedömningar  
på dina inlämnade uppgifter.

CERTIFIERAT TEKNIKCOLLEGE
På våra lärcenter studerar både ungdo
mar och vuxna, vilket är helt i linje med 

UTBILDNING I  
 VÄRLDSKLASS



framtidens utbildningsform. GTG är 
sedan 2008 ett certifierat Teknikcollege 
och blandningen av både unga och äldre 
studerande skapar en dynamisk och ut
vecklande utbildningsmiljö.

VI PÅ GTG HAR KÄNNEDOM 
OM VILKA KUNSKAPER SOM 
EFTERFRÅGAS OCH ÄR VÄL 
BEKANTA MED DEN MEST  
AKTUELLA TEKNOLOGIN. 



Den första praktikperioden gör du vid 
Volvos produktion av personbilar och 
lastvagnar, vilket ger dig en inblick i hur 
den producerande industrin fungerar. 

Övriga praktikperioder är anpassade till 
det program du läser och är förlagt till 
kring och sidofunktioner till den direkta 
produktionen eller till en avdelning inom 

just ditt programområde, exempelvis  
logistik, ekonomi, produktutveckling, 
kvalitet eller underhåll. 

GÖTEBORG, PEKING, 
LYON ELLER BRISBANE.  
VAR VILL DU  
PRAKTISERA?

Ungefär 20 procent av studietiden hos 
oss består av arbetsplatsförlagt lärande, 
d v s praktik. Under APL-perioderna får 
du möjlighet att förvandla teori till praktik 
med stöd av handledare.



VÄRLDEN LIGGER ÖPPEN FÖR DIG
Det tredje året ger vi dig chansen att 
praktisera utomlands i länder såsom  
Australien, Belgien, Frankrike, Spanien 
eller Österrike. Utlandspraktiken är 
mycket populär och vi är glada att så 
mycket som en tredjedel av våra deltagare 
i årskurs 3 hittills har haft möjlighet att 
tillbringa sin APLperiod utomlands. 

NYA SPÄNNANDE PRAKTIKPLATSER
GTG har en arbetsgrupp som uteslut
ande arbetar med praktiksamordning 
för att du ska få en så bra och utvecklande 
praktik som möjligt. Erfarenheterna från 
APL:n är ovärderliga på många sätt, bl a 
får du värdefulla näringslivskontakter  
inför framtiden.

Vi arbetar kontinuerligt med att erbjuda 
spännande praktikplatser, både i Sverige 
och utomlands. Praktikplatserna utom
lands varierar från läsår till läsår men 
under åren har våra ungdomar bl a haft 
möjlighet att praktisera i kuststaden 
Brisbane i Australien, Kinas huvudstad 
Peking, vackra Lyon i Frankrike och i 
storstaden Johannesburg i Sydafrika. 

UTBUDET AV PRAKTIK
PLATSER varierar ständigt. 
Vi lägger ner mycket arbete 
på att hitta meningsfulla 
och intressanta praktik
platser till våra deltagare. 

UTLANDSPRAKTIK ÄR ett spännande äventyr  
och ett minne för livet för den som vill och vågar.

CURITIBA

 JOHANNESBURG

NEW JERSEY

NEW DELHI

PEKING

RIGA

MADRID

GENTLONDON
GÖTEBORG

LYON GRAZ

BRISBANE

 KUALA LUMPUR



Sedan ett par år tillbaka erbjuder vi ett unikt ekonomi program med 
breddning inom teknik. Tack vare vårt samarbete med näringslivet och 
våra ägarbolag vet vi att det finns en stor efterfrågan på ekonomer med 
teknisk kunskap. Är du intresserad av en ekonomi utbildning utöver det 
vanliga, en brygga mellan ekonomi och teknik som öppnar unika  
möjligheter för din framtid?

LITE MER ÄN ALLA ANDRA
Det nationella ekonomiprogrammet är 
ett studieförberedande program. När du 
läser ekonomi på GTG har du dessutom 
möjlighet att utöka din utbildning med 
teknikkurser på totalt 400 poäng. Vårt 
fokus på teknik ger dig en kunskap och 
förståelse inom teknikområdet och tek
nikbaserad affärsverksamhet som gör att 
du kommer sticka ut i konkurrensen.
Stor vikt i utbildningen kommer att läggas 
vid projektledning, hållbar utveckling 

samt internationella relationer inom både 
teknik och ekonomiom rådet.

MED SIKTE PÅ JOBB ELLER STUDIER
Ekonomiprogrammet på GTG gör dig 
väl förberedd för vidare studier inom t ex 
ekonomi, personal och juridik, men du 
kommer också kunna söka jobb som  
exempelvis ekonomiassistent, logistik
samordnare eller teknisk säljare direkt 
efter din gymnasieutbildning.

LÄRA I VERKLIGHETEN
Du kommer få praktisk inblick i industriell 
produktion och ledarskap i arbets livet.  
Delar av de kurser du läser inom ekonomi 
och teknik kommer genomföras som 
praktikperioder.

DU HAR MÖJLIGHET  
TILL SOMMARJOBB
GTG har ingått ett avtal med Volvo Cars 
och Volvo Group som innebär att du som 
läser vårt ekonomiprogram  

ETT UNIKT EKONOMIPROGRAM  
MED BREDDNING INOM TEKNIK 

PROGRAM      EKONOMI



PROGRAM      EKONOMI



erbjuds möjlighet till sommarjobb i fyra 
veckor efter både år två och tre. En unik 
chans att bättra på kontaktnätet och  
samtidigt tjäna lite extra pengar.  
Vilken mer skola kan erbjuda det?

STARTA EGET MED  
UNG FÖRETAGSAMHET
Ung Företagsamhet, UF, är ett fram
gångsrikt utbildningskoncept som låter 

dig starta, driva och avveckla ett eget 
UFföretag under ett år. Du lär dig att 
arbeta i grupp samtidigt som du utveck
lar dina kunskaper inom ekonomi och 
teknik. 

Under UFåret genomförs en rad 
tävlingar på regional och nationell nivå 
där GTG tidigare år alltid legat med i 
toppstriden och fått fina utmärkelser.  
 

HAR DU INTRESSET OCH  
MOTIVATIONEN?
Vårt ekonomiprogram håller ett högt 
studietempo men kommer i slutändan 
också ge dig ett försprång gentemot dina 
kompisar som läser liknande program på 
andra skolor. Har du ett intresse för eko
nomi och teknik och vill skaffa dig en bra 
start på din framtid hoppas vi att du söker 
till ekonomiprogrammet på GTG!

PROGRAM       EKONOMI

EKONOMIPROGRAMMET PÅ GTG GÖR DIG  
VÄL FÖRBEREDD FÖR VIDARE STUDIER.



PROGRAM       EKONOMI

EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 .................................................100 p
Engelska 6 .................................................100 p
Historia 1b .................................................100 p
Idrott och hälsa 1 ......................................100 p
Matematik 1b ............................................100 p
Matematik 2b ............................................100 p
Naturkunskap 1b.......................................100 p
Religionskunskap 1 .....................................50 p
Samhällskunskap 1b .................................100 p
Samhällskunskap 2 ...................................100 p
Svenska 1 ..................................................100 p
Svenska 2 ..................................................100 p
Svenska 3 ..................................................100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi 1 ...................................100 p
Privatjuridik ...............................................100 p
Moderna språk ..........................................100 p
Psykologi 1 ..................................................50 p

INRIKTNINGSÄMNEN
Entreprenörskap och företagande ..........100 p
Företagsekonomi 2 ...................................100 p
Matematik 3b ............................................100 p

INDIVIDUELLT VAL
År 2 ............................................................100 p
Moderna språk, Estetisk kommunikation, 
Retorik

År 3 ............................................................100 p
Engelska 7, Idrott och hälsa 2, Redovisning 2, 
Produktionskunskap 2

UTÖKADE KURSER
Produktionskunskap 1  .............................100 p
Produktutveckling 1 .................................100 p
Logistik 1 ...................................................100 p
Människan i industrin ................................100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING
Ledarskap och organisation  ....................100 p
Marknadsföring  .......................................100 p
Affärsjuridik ...............................................100 p
Gymnasiearbete .......................................100 p

Total poängsumma ............................... 2 900 p

OBS! Kurslistan är preliminär och förändringar kan förekomma.



Siktar du högt? Vårt teknikprogram har ett högt tempo och riktar sig till dig 
som har målet inställt på att studera vidare efter gymnasiet. Utbildningen 
ger dig en bred teknisk kompetens med goda kunskaper i såväl matematik 
som kommunikation och språk. Teknikprogrammet ger dig särskild  
behörighet till teknisk högskola som t ex Chalmers.

LITE MER ÄN ALLA ANDRA
De två första åren läser du en variation 
av gymnasie och programgemensamma 
ämnen medan det tredje året är mer in
riktat på ditt fördjupningsval.

Utökningen med fler poäng består av 
kurser inom matematik, fysik samt teknik. 
Kurserna ger dig fördjupad kunskap samt 
en bred bas inför vidare studier. 

FÖRDJUPNINGAR I ÅR TRE
Tredje året väljer du en av våra tre för
djupningar som ger dig både teoretiska 
och praktiska kunskaper inom ämnesom
rådena. Där ingår även ditt stora gymna
siearbete.

MEKATRONIK
Mekatronik är en blandning mellan  
mekanik och elektronik. Denna fördjup
ning är för dig som både teoretiskt och 
praktiskt vill utveckla och lära dig mer 
om automation och produktionsprocesser.

DESIGN OCH KONSTRUKTION
Design och konstruktion är fördjupningen 
där du får arbeta med att utveckla nya pro
dukter. Kreativitet och problemlösning lik
som planering och lagarbete är viktiga bitar. 
Vi samarbetar med Volvo Cars koncept
center för framtagning av modeller, vilket 
gör att du får kunskap och erfarenhet från 
kunnigt branschfolk.

Design har en estetisk utgångspunkt 
men beskriver även ett sätt att arbeta för 
att utveckla lösningar på ett medvetet och 
innovativt sätt, med både funktionella och 
estetiska krav.

TELEMATIK
Telematik är för djupningen där du får 
fördjupade kunskaper inom elektronik 
och mikro dator teknik, men även hur 
olika elektroniska utrustningar såsom  
datorer och WiFimottagare kommuni
cerar med varandra.

ETT TEKNIKPROGRAM MED 
BÅDE SPETS OCH BREDD

PROGRAM      TEKNIK
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UNG FÖRETAGSAMHET  
LÅTER DIG STARTA EGET
Ung Företagsamhet, UF, är ett framgångs
rikt utbildningskoncept som låter dig 
starta, driva och avveckla ett UFföre  tag 
under ett år. Du lär dig att arbeta i grupp 
samtidigt som du utvecklar dina kunska
per inom teknik och entreprenörskap. 

Under UFåret genomförs en rad 
tävlingar på regional och nationell nivå 
där GTG tidigare år alltid legat med i 
toppstriden och fått fina utmärkelser.  
År 2014 utsågs vi till årets UFskola i  
Göteborgsregionen!

DU HAR MÖJLIGHET  
TILL SOMMARJOBB
GTG har ingått ett avtal med Volvo 
Cars och Volvo Group som innebär att 
du som läser vårt teknikprogram erbjuds 
möjlighet till sommarjobb i fyra veckor 
efter både år två och tre. En unik chans 
att bättra på kontaktnätet och samtidigt 
tjäna lite extra pengar. Vilken mer skola 
kan erbjuda det?

HAR DU GNISTAN?
Vårt teknikprogram är en tuff utmaning 
och kräver att du är villig att arbeta hårt 

och ta eget ansvar. Du läser mer än vad 
dina kompisar gör på andra skolor och 
tempot är högt. Matematik och teknik 
är en stor del av utbildningens kärna som 
tillsammans med APL:n gör den helt unik.

För att du ska lyckas med dina studier 
på teknikprogrammet hos oss krävs nyfik
enhet, intresse och kreativitet. Har du detta 
vet vi att vårt teknikprogram är rätt för dig!

PROGRAM       TEKNIK



TEKNIKPROGRAMMET

OBS! Kurslistan är preliminär och förändringar kan förekomma.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 .................................................100 p
Engelska 6 .................................................100 p
Historia 1a1 .................................................50 p
Idrott och hälsa 1 ......................................100 p
Matematik 1c ............................................100 p
Matematik 2c ............................................100 p
Matematik 3c ............................................100 p
Religionskunskap 1 .....................................50 p
Samhällskunskap 1b .................................100 p
Svenska 1 ..................................................100 p
Svenska 2 ..................................................100 p
Svenska 3 ..................................................100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Fysik 1a ......................................................150 p
Teknik 1 .....................................................150 p
Kemi 1 .......................................................100 p

INRIKTNINGSKURSER PRODUKTIONSTEKNIK
Mekatronik 1 .............................................100 p
Produktionskunskap 1  .............................100 p
Produktionsutrustning 1 ...........................100 p

INDIVIDUELLT VAL
År 1 ............................................................100 p
Moderna språk, Estetisk kommunikation,  
Produktutveckling 1

År 2 ............................................................100 p 
Moderna språk, Allmän automationsteknik, 
Programmering 1

År 3 ............................................................100 p
Moderna språk, Engelska 7, Idrott och hälsa 2, 
Programmering 1, Programmering 2,  
Matematik 5, Mät- och reglerteknik

UTÖKADE KURSER
Matematik 4 ..............................................100 p
Fysik 2 .......................................................100 p
Tillämpad programmering .......................100 p
Ellära 1 ......................................................100 p
Elektronik och mikrodatorteknik ..............100 p
Ledarskap och organisation .....................100 p
Människan i industrin ..................................100 p
Miljö & energikunskap ..............................100 p
Entreprenörskap  ......................................100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING MEKATRONIK
Elkraftteknik ..............................................100 p
Programmerbara styrsystem ....................100 p
Robotteknik ..............................................100 p
Industriell informationsteknik ..................100 p
Gymnasiearbete .......................................100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING DESIGN OCH  
KONSTRUKTION
Bild och form 1a1  .......................................50 p
CAD 1 ..........................................................50 p
Design 1 ....................................................100 p
Designmodeller ........................................100 p
Konstruktion 1 ..........................................100 p
Gymnasiearbete .......................................100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING TELEMATIK
Mikrodatortillämpningar ..........................100 p
Nätverksteknologier .................................100 p
Elmotordrivsystem ....................................100 p
Teknik specialisering ................................100 p
Gymnasiearbete .......................................100 p

Total poängsumma ............................... 3 500 p



Söker du en vass yrkesutbildning i världsklass? Är du intresserad av teknik 
och industri? Då är vårt industritekniska program något för dig. Programmet 
har ett högt tempo och riktar sig till dig som främst har målet att arbeta 
direkt efter gymnasiet. Utbildningen är utökad med kurser som ger dig 
fördjupade ämneskunskaper samt grundläggande behörighet till vidare 
studier på högskola och universitet.  

DU BLIR EFTERTRAKTAD
Vårt industritekniska program leder till 
att du direkt efter gymnasiet blir efter
traktad och anställningsbar bland företag 
inom industribranschen. Du kommer att 
kunna söka arbete som t ex automations
tekniker, servicetekniker, underhållstek
niker, industrielektriker, energitekniker, 
kvalitetstekniker, försäljningstekniker 
eller operatör.

Vill du läsa vidare finns ett antal  
yrkeshögskoleutbildningar inom området 
och den grundläggande behörigheten  
gör att du kan söka till tekniskt basår för 
att därefter ta dig vidare till en teknisk 
ingenjörsutbildning.

TVÅ VÄGAR MOT SAMMA MÅL
GTG erbjuder två olika vägar till examen 
på industritekniska programmet. Vårt 
klassiska program ger dig fördjupade 
ämneskunskaper och varierar teoretiska 
studier med praktik på företag.

Med start hösten 2018 erbjuder vi 
även lärlingsplatser på Volvobolagen och 
SKF för dig som är redo att ta stort eget 
ansvar för ditt lärande på en arbetsplats. 

DU HAR MÖJLIGHET  
TILL SOMMARJOBB
GTG har ingått ett avtal med Volvo Cars 
och Volvo Group som innebär att du 
som läser vårt industritekniska program 
erbjuds möjlighet till sommarjobb i fyra 
veckor efter både år två och tre. En unik 
chans att bättra på kontaktnätet och sam
tidigt tjäna lite extra pengar. Vilken mer 
skola kan erbjuda det? 

INDUSTRITEKNISKA  
PROGRAMMET GER DIG JOBB

PROGRAM       INDUSTRITEKNIK

VI ERBJUDER ÄVEN  
LÄRLINGSPLATSER PÅ VÅRT  
INDUSTRITEKNISKA PROGRAM.



PROGRAM       INDUSTRITEKNIK



EN RIKTIG KLASSIKER
Industritekniska programmet har fun
nits på GTG sedan skolan startade för 
tjugo år sedan och är därmed en riktig 
klassiker. Utbildningen ger dig en bred 
industri teknisk bas med kunskap inom 
automation och el. Du får teknisk 
kompetens med ett helhetsperspektiv 
på den industritekniska processen där 
kvalitetskontroll, driftsäker het, underhåll 
av utrustning är viktiga områden. 
Utbildningen ger dig dessutom teoretisk 
kompetens för auktorisation B, vilket ger 
dig rätt att efter två års praktik utföra 
in stallationsarbete, samt lossa och anslu
ta elektrisk lågspänningsutrustning.

FÖRDJUPNINGAR I ÅR TRE
Tredje året väljer du en av våra två för
djupningar som ger dig både teoretiska 
och praktiska kunskaper inom ämnes
områdena och där även ditt stora gym
nasiearbete ingår. 

UNDERHÅLLSTEKNIKER  
– ELMEKANIK 
I fördjupningen underhållstekniker  
elmekanik lär du dig mer om hur  
energitekniska system fungerar och  
är konstruerade. Du får kunskaper om 
framtidens energikällor och hur dessa  
anläggningar ska underhållas på ett  
effektivt sätt. Driftsäkerhet är kärnan 
inom alla industritekniska processer  
och i denna fördjupning får du en ökad 
förståelse för helheten hela vägen ner till 
komponentnivå. 

UNDERHÅLLSTEKNIKER  
– AUTOMATION
Fördjupningen underhållstekniker   
auto mation ger dig kunskaper om installa
tion, driftsäkerhet, underhåll och felsök
ning av produktionsanläggningar. En 
stor del av fördjupningen inriktas på  
programmering och styrning av olika 
slags produktionsutrustningar.

Industrin har de senaste åren utvecklats 
och blivit mer automatiserad. Människans 
roll i industrin har också förändrats från 
att ha varit ren arbetskraft till att styra 
och underhålla industriteknisk utrust
ning. Framtidens industrier behöver  
kunnigt folk, är det du?

PROGRAM       INDUSTRITEKNIK



INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

OBS! Kurslistan är preliminär och förändringar kan förekomma.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 .................................................100 p
Historia 1a1 .................................................50 p
Idrott och hälsa 1 ......................................100 p
Matematik 1a ............................................100 p
Naturkunskap 1a1 .......................................50 p
Religionskunskap 1 .....................................50 p
Samhällskunskap 1a1 ..................................50 p
Svenska 1 ..................................................100 p

ÄMNEN FÖR GRUNDLÄGGANDE  
BEHÖRIGHET
Engelska 6 .................................................100 p
Svenska 2 ..................................................100 p
Svenska 3 ..................................................100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Industritekniska processer 1 .....................100 p
Människan i industrin 1 .............................100 p
Produktionskunskap 1  .............................100 p
Produktionsutrustning 1 ...........................100 p

INRIKTNINGSÄMNEN 
Avhjälpande underhåll 1 ..........................100 p
Underhåll driftsäkerhet ............................100 p
Underhåll elteknik .....................................100 p
Underhåll lager och smörjteknik ..............100 p

UTÖKADE KURSER
Ellära 1 ......................................................100 p
Praktisk ellära ............................................100 p
Elkraftteknik ..............................................100 p
Entreprenörskap   .....................................100 p
Matematik 2 ..............................................100 p
Energiteknik 1 ...........................................100 p
Mät- och styrteknik ...................................100 p
Ledarskap och organisation .....................100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING 1
UNDERHÅLLSTEKNIKER - AUTOMATION
Industriautomation ...................................100 p
Distribuerade styrsystem .........................100 p
Robotteknik ..............................................100 p
Gymnasiearbete .......................................100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING 2
UNDERHÅLLSTEKNIKER - ELMEKANIK
Förnybar energi ........................................100 p
Produktionsutrustning 2 ...........................100 p
Avhjälpande underhåll 2 ..........................100 p
Gymnasiearbete .......................................100 p

INDIVIDUELLT VAL
År 1 ............................................................100 p
Moderna språk, Estetisk kommunikation, 
Personbilsteknik 1, Produktutveckling 1

År 2 ............................................................100 p
Moderna språk, Allmän automationsteknik, 
Programmering 1, Miljö- och  
energikunskap

År 3 ............................................................100 p
Moderna språk, Engelska 7, Idrott och hälsa 2, 
Mät- och reglerteknik

Total poängsumma ............................... 3 200 p



SVENSK GYMNASIELÄRLING 
Som lärling delar du din tid mellan läran
de i skolan och på en arbetsplats. Du får 
samma innehåll i din utbildning som på 
vårt klassiska industritekniska program.
Det är var och hur du lär, som gör lär
lingsutbildningen speciell. 

Just nu pågår en stor satsning, kall
lad Svensk Gymnasielärling, på ett antal 
yrkesförberedande program runt om i 
Sverige. GTG har hoppat på tåget. Vill 
du åka med? 

STORT EGET ANSVAR
Ungefär halva utbildningstiden genomför 
du på Volvobolagen eller SKF.  På arbets

platsen lär du dig genom att utföra rikti
ga arbetsuppgifter tillsammans med en 
handledare som redan är verksam i yrket. 
I skolan möter du lärare som komplette
rar det praktiska lärandet från arbetsplat
sen med teoretisk kunskap 

Du som väljer en lärlingsutbildning 
bör ha en hög grad av personlig mognad 
och vara redo att anpassa dig efter arbets
livets förväntningar. 

FÖRETAGSANPASSAD STUDIEPLAN 
GER DIG RÄTT KOMPETENS 
Många av kurserna du läser är gemen
samma för hela det industritekniska 
programmet, medan andra är anpassade 

efter arbetsuppgifterna på ditt företag. 
Efter examen kan du söka jobb inom hela 
industrin men du har särskild kompetens 
för det företag där du har varit lärling!

GILLAR DU UTMANINGAR?
Oavsett väg är vårt industritekniska pro
gram en tuff utmaning och kräver att du 
är villig att arbeta hårt och ta eget ansvar. 
Du läser mer än vad dina kompisar gör på 
motsvarande program på andra skolor och 
tempot är högt. Vågar du anta utmaning
en? Vi hoppas det!

PROGRAM       INDUSTRITEKNIK  LÄRLING



INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET  LÄRLING

OBS! Kurslistan är preliminär och förändringar kan förekomma.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 .................................................100 p
Historia 1a1 .................................................50 p
Idrott och hälsa 1 ......................................100 p
Matematik 1a ............................................100 p
Naturkunskap 1a1 .......................................50 p
Religionskunskap 1 .....................................50 p
Samhällskunskap 1a1 ..................................50 p
Svenska 1 ..................................................100 p

ÄMNEN FÖR GRUNDLÄGGANDE  
BEHÖRIGHET
Engelska 6 .................................................100 p
Svenska 2 ..................................................100 p
Svenska 3 ..................................................100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Industritekniska processer 1 .....................100 p
Människan i industrin 1 .............................100 p
Produktionskunskap 1  .............................100 p
Produktionsutrustning 1 ...........................100 p

INRIKTNINGSÄMNEN 
Avhjälpande underhåll 1 ..........................100 p
Underhåll driftsäkerhet ............................100 p
Underhåll elteknik .....................................100 p
Underhåll lager och smörjteknik ..............100 p

FÖRETAGSANPASSADE KURSER
Exempel 
Ellära 1 ......................................................100 p
Praktisk ellära ............................................100 p
Elkraftteknik ..............................................100 p
Entreprenörskap   .....................................100 p
Matematik 2 ..............................................100 p
Energiteknik 1 ...........................................100 p
Mät- och styrteknik ...................................100 p
Hydraulik och pneumatik (underhåll) .......100 p
Produktionsutrustning 2 ...........................100 p
Elmotorstyrning ........................................100 p
Avhjälpande underhåll 2 ..........................100 p
Gymnasiearbete .......................................100 p

Total poängsumma ............................... 2 800 p



Vad händer när du sjungit om studentens lyckliga dag?  
Efter GTG är möjligheterna många - du väljer din egen väg!  

DU KOMMER ALLTID ATT VARA 
EFTERTRAKTAD
Efter tre utvecklande och krävande år 
vet vi att du står redo för nästa steg i 
livet. Vare sig du väljer att arbeta eller 
studera efter studenten kommer du att 
vara eftertraktad av både näringsliv och 
högskolor!

För Volvokoncernen är GTG en cen
tral del i vår långsiktiga kompetensför
sörjning. Utbildningarna är noga utvalda 
för att matcha de kommande kompetens
behov som Volvokoncernen står inför. 
De elever som går på skolan är oerhört 
betydelsefulla för oss, de har valt en rik
tigt tuff utbildning som bara det visar på 
fint driv, attityd och ambition berättar 
Kristian Andersson, Director Talent & 
Leadership, Volvo Group.

VI FÖLJER UPP VÅRA STUDENTER
Som ett kvalitetsarbete följer vi återkom
mande upp våra studenter. Vad gör de nu
förtiden och hur uppfattas gymnasietiden 
när de tittar i backspegeln? Vi är stolta att 
hela 95% är nöjda med sin utbildning hos 
oss och att hela 98% är i sysselsättning, 
det vill säga de arbetar eller studerar. Våra 
studenter beskriver kopplingen GTG har 
med näringslivet som det mest värdeful
la då det gett både arbetslivserfarenhet 
och ett brett kontaktnät. Andra viktiga 
faktorer är skolans lokaler, utrustning och 
lärare.

VI SLÄPPER INTE TAGET
Varje år i april bjuder vi in våra tidigare 
studenter till en mingelkväll på Lindhol
men. En kväll där nätverkande och mingel 
med lärare och gamla studiekamrater står 
i fokus. 

TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG
Att gå på GTG ställer höga krav på  
intresse och engagemang från dig. Men 
när du står där med studentmössan på 
huvudet och dina slutbetyg i handen 
kommer du att ha ett försprång vare sig 
du ska börja studera eller jobba.   
Vi lovar! 

NÄR MÅLET ÄR UPPNÅTT

AV VÅRA TIDIGARE DELTAGARE ÄR NÖJDA    
MED SIN UTBILDNING PÅ GTG.95%



NÄR MÅLET ÄR UPPNÅTT

AV VÅRA TIDIGARE DELTAGARE ÄR NÖJDA    
MED SIN UTBILDNING PÅ GTG.



STUDENTFIRANDE

AKTIVITETER

Den stora finalen på gymnasietiden är naturligtvis studenten. Väl värt att fira!

Både studier och gemen-

samhetsdagar hinns med 

under ett läsår.



STUDENTFIRANDE
GTGirls
Föreningen som arbetar för att 
tjejerna på skolan ska ha möjlighet 
att lära känna varandra och göra 
roliga aktiviteter tillsammans.



GTG ÄR INTE STÖRST – MEN BÄST NÄR  
DET GÄLLER. LÅT OSS SKRYTA LITE! 

✔ Utmärkelse för vårt arbete med praktikplatser
✔ Förstelärare i vår personalstyrka
✔ Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning
✔ Certifierat Teknikcollege
✔ Årets UFskola i Göteborgsregionen
✔ Topplaceringar i tävlingar såsom Ung Företagsamhet
✔ Har vid flera tillfällen haft representanter  
     i Svenska Yrkeslandslaget i mekatronik och tagit  
    medaljer på både SM, EM och VM

www.gtg.se


