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MEDELLÖN FÖR EN 

ELEKTRIKER:

34 800 kr
PER MÅNAD (SCB)

ELEKTRIKER
Yrkesgymnasiet: El- och energiprogrammet (EE)

PROGRAMMET I KORTHET

INRIKTNINGAR
• Elteknik

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 2 och svenska 3   
i ditt individuella val samt byt   
ut en programfördjupning mot 
engelska 6 så får du 
grundläggande behörighet.200 p

100 p

Individuella val

600 p

Gymnasie-
gemensamma ämnen

Gymnasiearbete

Yrkesämnen

1600 p

2500 p

Hos oss kan 
du bli

Gillar du spänning och energifyllda uppdrag? 
Får du kraft av variation? Attraheras du av stora 
valmöjligheter? Går du igång på teknik? I så fall kan 
elektriker vara ett yrke som passar dig. I den här branschen 
kan du till exempel arbeta med elanläggningar och tv-, 
data- och eldistributionsnät.

EFTER GYMNASIET
Du kan efter gymnasiet börja arbeta som lärling. Lärlingstiden är 1 600 timmar  
(1 år). För att kunna bli anställd som lärling krävs en gymnasieexamen om minst 
2 250 poäng vilket innebär:
• lägst betyg E i svenska 1, engelska 5, matematik 1 och de
 programgemensamma ämnena
• godkänt gymnasiearbete
• godkända betyg i praktisk ellära samt elkraftteknik (B-auktorisation).

MÖJLIGA YRKEN
Utbildningen förbereder främst för ett yrke som elektriker inom installation   
eller eldistribution. Det är även möjligt att arbeta som hisstekniker, larmtekniker 
och nätverkstekniker.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Serviceförmåga, kreativitet, entreprenörskap och förmåga att leda och 
arbeta i projekt.

KÖRKORT
Oftast krävs B-körkort för att kunna få jobb som elektriker. Därför erbjuder 
Yrkesgymnasiet varje elev på El- och energiprogrammet ett startpaket för körkort.

• 

Ett yrke med mycket spänning

Kort om Milian
Namn: Milian Melangen

Program: El- och energiprogrammet
Intressen: Basket

Vill göra efter gymnasiet: Jobba som elektriker 
och resa

Framtidsdröm: Bli egenföretagare 
inom el

”Lyssna på din handledare 
och försök hänga med. Du lär dig det mesta på 

praktiken om du lyssnar och är fokuserad.”
MILIAN MELANGEN

Läs om vad Milian tycker om El- och energiprogrammet 
på Yrkesgymnasiet. 

Varför valde du Yrkesgymnasiet? 
– Några kompisar tipsade mig om det och sa att det var bra. Jag bor 
också nära skolan, så det är smidigt. 

Vad vill du göra efter gymnasiet?
– Börja jobba direkt och tjäna pengar så att jag kan skaffa egen 
lägenhet och resa lite. 

Hur är stämningen på skolan? 
– Stämningen är bra. Alla är med varandra och det är lätt att 
få kompisar. 

Bästa pluggtips? 
– Lyssna på din handledare och försök hänga med. Du lär dig det 
mesta på praktiken, men det är viktigt att lyssna. 


