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INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET - LÅSSMED 
 
 

Yrkesutgång låssmed förbereder dig för ett jobb inom lås- och 
säkerhetsbranschen. Utbildningen genomförs i nära samverkan med 
branschorganisationen SLR (Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers 
Riksförbund) där en stor del av utbildningen förläggs till SLR:s 
medlemsföretag.  
 

INRIKTNING 

Vårt industritekniska program har inriktningen Produkt och maskinteknik. Inom inriktningen får du med dig 

kunskaper om verktyg, utrustning, hantering och bearbetning av olika material.  

 
LÄRLING 
Utbildningen genomförs parallellt i SLR´s och Sågbäcks lokaler och alla våra elever är lärlingar redan från 

åk1. OBS! För att kunna genomföra utbildningen krävs intyg om god vandel, alltså utdrag ur 

belastningsregistret. 

 
EFTER UTBILDNINGEN 
Efter utbildningen är du väl förberedd för ett spännande framtidsjobb inom lås- och säkerhetsbranschen. 

Arbetsuppgifter kan variera stort, som t ex jouruppdrag eller beställningstillverkning och individuella 

lösningar, både till privata personer eller företag. Du får arbeta med den senaste tekniken på olika företag 

eller som enskild.  

 

Du kan också välja att läsa in grundläggande högskolebehörighet, under gymnasietiden, och vidareutbilda 

dig vid yrkeshögskola. 

 
 
På våra hemsidor kan du läsa mer! 
www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet 
www.slr.se 
www.lastekniker.nu 
 

  

Programmet kan ge dig grund-
läggande högskolebehörighet! 

http://www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet
http://www.slr.se/
http://www.lastekniker.nu/


 
 
PROGRAMSTRUKTUR   
Gymnasiegemensamt, 600 p 
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/Svenska som andraspråk 1, 100 p 
 
Programgemensamt, 400 p 
Industritekniska processer 1, 100 p 
Människan i industrin 1, 100 p 
Produktionskunskap 1, 100 p 
Produktionsutrustning 1, 100 p 
 

INRIKTNING: PRODUKT OCH MASKINTEKNIK 
Inriktningskurser, 300 p 
Datorstyrd produktion 1, 100 p 
Produktionsutrustning 2, 100 p 
Produktutveckling 1, 100 p 

Programfördjupning – yrkesutgång låssmed 
Fördjupningskurser, 900 p 
Låsteknik, 200 p  
Låsinstallation, 200 p  
Passerteknik,  100 p  
Praktisk ellära, 100 p  
Larm övervaknings och säkerhetssystem, 100 p  
Valbar kurs, 100 p  
Valbar kurs, 100 p 

Individuellt val, 200 p 
Gymnasiearbete, 100 p 
 

     

Totalt: 2500 p  

 

 

Anmärkning! Yrkesprov genomförs i anslutning till avslutad gymnasieutbildning 

 

 
Du som vill välja NIU, 
Nationella idrottsutbildningar 

 
Kurser i individuella valet utgår och ersätts 
med kurser från ämnet specialidrott. 
Kontakta din SYV om ev. utökat program! 

 


