
El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som leder till flera yrkesutgångar och 
möjlighet till fortsatta studier på yrkeshögskola. På Östra har vi även förberett så att 
du kan nå grundläggande behörighet till högskola/universitet inom vår spännande 
program fördjupning mot eventteknik. Här får du en modern, men ovanlig utbildning 
med mycket teknik och med en mix av praktiska och teoretiska ämnen. Under din 
utbildning får du även en hel del praktik, och vi lägger stor vikt vid professionalismen 
i utbildningen så att du är redo för arbetsmarknaden direkt vid examen. Examen ger 
dig en mängd spännande karriärmöjligheter, dock inte elektriker.

el- och energiprogrammet

Karriärmöjligheter
Yrkesutgångar: nätverkstekniker, 

servicetekniker, supporttekniker, ljud-, 
ljus- och scentekniker, audio/videotekniker 
eller backstagetekniker. Du kan också välja 

att studera vidare på en yrkeshögskola 
med inriktning mot el- eller datasektorn, 

men eventuellt också högskola eller 
universitet.

Det är en bra och intressant utbildning med event-
teknik och dator- och kommunikationsteknik och 
man kan börja jobba direkt efter studenten.

”

Möjlighet att nå grund-
läggande högskolebehörighet 
utan utökade kurser!

INRIKTNING: DATOR- OCH 
KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Här får du en bred grundutbildning om 
datorer, operativsystem, programvaror och 
nätverk. Du får lära dig hur man installerar, 
administrerar, underhåller och reparerar 
dator- och kommunikationssystem. Inrikt-
ningskurserna förbereder dig också för 
eventarrangemang och tillsammans med 
eventkurserna inom programfördjupningen 
ger det ett helhetskunnande.

Andra viktiga delar i utbildningen är 
internetsäkerhet, speciellt med tanke på 
den allt mer tilltagande brottsliga verksam-
heten på nätet. Dessutom betonas moln-
tjänster liksom den växande tekniken inom 
trådlös kommunikation. Utvecklingen av 

exempelvis 4G och 5G bevakas, liksom 
olika nya tjänster som är kommande inom 
området smarta mobiler.

Programfördjupning: Eventteknik
Fördjupningen eventteknik erbjuder dig 
spännande breddningskurser inom ljud-, 
ljus- och bildproduktion. Kurserna för-
bereder dig för arbete inom event, såsom 
festivaler och mässor.

Östra har all utrustning som behövs  
för att tv-bevaka och sända evenemang 
såsom stora sportturneringar, konserter 
och festivaler. Du kommer under utbild- 
ningen att få testa på så kallade ”skarpa 
projekt”. Då får du använda dina kunskaper 
i verkligheten, med riktiga kunder och 

du kan få ansvara för tekniken under t ex 
Eastfestivalen, sändningar från kommun - 
fullmäktige samt skolans danstävling. 
Vissa projekt livesänds även på webben.

Därtill finns det inom fördjupningen 
kurserna Engelska 6 och Svenska 2 
alternativt Svenska som andraspråk 2, 
vilka ingår i kraven för grundläggande 
högskolebehörighet.
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PRAKTIK • TEKNIK • PROFESSIONALISM

Gymnasiegemen- 
samma ämnen 600 p
Engelska 5 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a:1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1 50 p
Svenska 1 100 p
(alt. Sv som andraspråk 1)

Programgem. ämnen 400 p
Datorteknik 1a 100 p
Elektromekanik 100 p
Energiteknik 1 100 p
Mekatronik 1 100 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Dator och kommunikationsteknik 400 p
Dator och nätverksteknik 100 p
Elektronik och mikrodatorteknik  100 p
Kommunikationsnät 1 100 p
Nätverksteknik 100 p

Eventteknik: Bild- och ljudanläggningar 100 p
 Ellära 1  100 p
 Engelska 6  100 p
 Entreprenörskap 1  100 p
 Eventteknik  100 p
 Ljudproduktionsteknik 1  100 p
 Ljus- och bildproduktionsteknik 1 100 p
 Svenska 2 100 p
 (alt. Sv som andraspråk 2)

El- och energiprogrammet 2500 p
Alla läser Välj en inriktning Programfördjupning El- och energiprogrammet 800 p

Chris – åk 2 på el- och energiprogrammet
Varför valde du Östra?
Jag hade hört att det var en bra skola så 
jag besökte skolan på gymnasiemässan 
och en infokväll och sedan som elev  
för en dag. Jag kände att miljön här var  
bättre än på många andra skolor. Dess-
utom var Östra den enda skolan med 
eventinriktad utbildning som jag var  
intresserad av.

Hur är lärarna?
De är bra, välutbildade och roliga. De 
kan sina ämnen, man märker att de vet 
vad de pratar om. 

Har du några råd till eleverna i åk 9?
Tänk igenom valet noga! Vad tycker du 
är mest intressant och vad vill du hålla 

på med? Välj en utbildning du verkligen 
vill gå och inte vad din kompis vill gå.

Varför rekommenderar du din 
utbildning?
Det är en bra och intressant utbildning 
med eventteknik och dator- och kommu-
nikationsteknik och man kan börja jobba 
direkt efter studenten. Dessutom är det 
en skön stämning och lärarna bra.

Vad är roligast under läsåret?
Roligast har danstävlingen och East-
festivalen varit för då har jag fått lära mig 
mer om sådant som hör ihop med min 
utbildning. Vi får vara med och rigga och 
sköta ljus, ljud och kameror och man 
jobbar mot en deadline med tidspress.
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