Gymnasieingenjör TE4 2018
Det fjärde året ger fördjupade kunskaper och arrangeras i samarbete med näringslivet.
Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk och genomförs både i skolan och ute på
företagen. Minst 10 veckor av din studietid består av APL (arbetsplatsförlagt lärande).
Efter genomförd utbildning har du som gymnasieingenjör skaffat dig stora möjligheter
till jobb direkt eller lagt grunden för att lättare klara en högskole- eller
civilingenjörsutbildning.

Design och produktutveckling

Ansökan

På Sunnerbogymnasiet erbjuder vi profilen
design och produktutveckling. Basen för
utbildningen är ett ingenjörsmässigt
förhållningssätt. Profilen ger dig kunskaper om
hur du definierar och analyserar problem,
utarbetar lösningar, utvecklar och konstruerar
produkter och tjänster. Här ingår kurser som
Konstruktion, CAD och Design.

Du söker till det fjärde året genom att använda
ansökningsblanketten som finns på
Sunnerbogymnasiets hemsida. Sista
ansökningsdag är 15 maj.

Kursplan
Under det fjärde året läser du totalt 900 poäng.
Programgemensamma ämnen
Gymnasieingenjören i praktiken

200p
200p

Examensarbete

100p

Produktionsfilosofi 1

100p

Design och produktutveckling

500p

Totalt

900p

Är du folkbokförd i annan kommun så skickar
du din ansökan till antagningskansliet i din
hemkommun.

Övrigt
Under det fjärde året får du studiebidrag till och
med vårterminen då du fyller 20 år. Är du äldre
än 20 år kan du söka studiemedel. För mer
information se www.csn.se

Vill du veta mer?

Behörighetskrav
Utbildningen är sökbar för dig som går eller gått
ut tredje året på Teknikprogrammet, oavsett
inriktning. Studierna måste dock påbörjas
senast det kalenderår som du fyller 22 år. För
behörighet krävs att du har avlagt
gymnasieexamen med lägst betyget E i minst
2250 gymnasiepoäng.
Vidare krävs godkänt betyg
• Profil design och produktutveckling - godkända
betyg på kurserna design 1 och konstruktion 1
• Profil informationsteknik - godkända betyg på
kurserna programmering 1 och dator- och
nätverksteknik
• Profil produktionsteknik - godkända betyg på
kurserna mekatronik 1 och produktionskunskap 1
• Profil samhällsbyggande - godkända betyg på
kurserna arkitektur, hus och byggnadsverk

Är du folkbokförd i Ljungby så skickar du din
ansökan till:
Sunnerbogymnasiet / Antagningskansliet
Axel Roothsgatan 13
341 41 Ljungby

Har du frågor om utbildningen får du gärna
kontakta oss på telefon eller via e-post:

Kontaktpersoner
Lärare
Lars Eliasson
tel: 0372-78 40 54
lars.eliasson@skola.ljungby.se
Studie- och yrkesvägledare
Elin Larsson
tel: 0372-78 40 28
elin.larsson@skola.ljungby.se
Rektor
Caroline Öman
tel: 0372-78 40 05
caroline.oman@skola.ljungby.se

eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller
annan utbildning som i huvudsak motsvarar
kursernas innehåll.
Läs mer på skolverket här.
Välkommen att söka till det fjärde året på Sunnerbogymnasiet!

