
UTBILDA 
GYMNASIEINGENJÖRER
Ett fjärde teknikår på Ystad Gymnasium

Fjärde teknikåret 
gör eleverna redo 
för arbetslivet direkt 
eller till vidare studier 
på högskola eller 
universitet.

Vi utbildar Gymnasieingenjörer
I samverkan med de regionala teknik- och 
industriföretagen i sydöstra Skåne erbjuder 
Ystad Gymnasium ett fjärde teknikår med profilen 
produktionsteknik. Under ett år varvas teori med 
arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen leder till en 
examen som gymnasieingenjör.

Vår ambition är att utbilda anställningsbara 
gymnasieingenjörer med kompetens som just ditt 
företag behöver. 

APL = arbetsförlagt lärande
De praktiska kompetenserna utvecklar våra elever 
via arbetsplatsförlagt lärande (APL). Därför är vårt 
samarbete med det lokala och regionala näringslivet 
av största vikt. Ett samarbetsavtal upprättas mellan 
oss och företaget, men vi ansvarar för att varje elevs 
APL uppfyller utbildningens krav.

Omfattning APL
Studiebesök under hösten 1 vecka
APL under hösten 3 veckor
APL under våren 8 veckor

Programråd
Som länk mellan skola och arbetsliv finns ett pro-
gramråd vars uppgift är att kvalitetssäkra utbildning. 
I programrådet ingår skolledare, lärare, elever och 
representanter från kommun och näringsliv.

Vinster för ditt företag
Vinsterna för er som företag är att ni får möjlighet 
att forma en eventuellt blivande medarbetare med 
just den kompetens som ni behöver. Som företag tar 
ni också ansvar för samhället i stort och den region 
som ni verkar i - både på kort och lång sikt. Ni bidrar 
också till stärkt varumärke både för er själv och för 
regionen, till goodwill och till ökad konkurrenskraft.

Företagets åtagande
För att kunna ta emot en blivande gymnasieingenjör 
måste ditt företag kunna erbjuda APL i 11 veckor för 
en elev – eller flera - under minst 23 timmar per vecka. 
Tillsammans med er utser vi en lämplig handledare 
på arbetsplatsen. Alla åtaganden specificeras i 
samarbetsavtalet vi skriver ihop.

Handledarens uppdrag
Som handledare ansvarar du för en elev under 
perioderna för APL. Du deltar i samtal kring elevens 
utveckling ihop med lärare och elev men har inget 
ansvar för betygssättning. Inför uppdraget erbjuder 
vi utbildning via Skolverket och du har alltid hjälp av 
lärare kring utbildningens innehåll.
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Håkan Persson
Utvecklingschef
hakan.persson@ystad.se
0709 23 07 15

www.ystadgymnasium.se

Profil 
Produktionsteknik

Viktiga datum

25 april Ansökan öppnar på 
skånegy.se

15 maj Ansökan stänger

Augusti Fjärde teknikåret 
startar

Kontakt
Eleonore Nilsson Odén
APL-ansvarig fjärde teknikåret
eleonore.oden@edu.ystad.se
0704 34 05 24

Gymnasieingenjör i praktiken 200p

Produktionsfilosofi 1 100p

Allmän automationsteknik 100p

Mät- och styrteknik 100p

CAD-specialisering 100p

Programmerbara styrsystem 100p

Teknik - specialisering 100p

Examensarbete 100p

Totalt 900p

Josephine Müllern
Utvecklingschef
josephine.mullern@ystad.se
0704 34 05 10


