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HÖGSKOLEKOMPETENS OCH ETT YRKE

DETTA ÄR VOLVOGYMNASIET
VÅR SKOLA HAR RESURSER

JAG GILLAR ATT HA BÅDE
TEORI OCH PRAKTIK

Vår skola har tillgång till den teknologi som Volvobolagen
använder och en egen maskinpark. Vi har hög lärartäthet
med välutbildade lärare, alla med yrkeserfarenhet.

Här varvas teoretisk utbildning med
intressanta praktiska moment.
Vi samarbetar också med Västerhöjdsgymnasiet och vissa av kurserna är
förlagda där.

JAG VILL HA
BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLAN!
Hos oss har du möjlighet att läsa ett
utökat program upp till 3 300p. Det ger dig
grundläggande högskolebehörighet.
Beroende på vilka kurser du väljer kan du
även få särskild högskolebehörighet.

ANSTÄLLNING!
ELEVER HÄR BLIR VISSTIDSANSTÄLLDA
med tjänstledighet på Volvo Car eller
Volvo Group Truck Operations.
Efter examen erbjuds du anställning under
förutsättning att du uppfyller företagets gällande krav.
Anställning sker enligt rådande arbetslagstiftning.

SOMMARJOBB!
Som elev här erbjuds
man sommarjobb
mellan årskurserna.
Dock måste man ha minst
betyget E i sina kurser.

Vår möjlighet att vara med och påverka utbildningen för vår framtida
personal är en enorm framgångsfaktor för oss som företag. Vi är väldigt angelägna
att skolan ska ha bästa förutsättningar att bedriva undervisning på hög nivå med
tillgång till senaste tekniken. Vi på Volvo Cars och Volvo Group Trucks Operations
i Skövde är väldigt stolta över vår skola med dess engagerade personal och
motiverade elever. Vi har en lång historia och mycket goda erfarenheter av
de Volvogymnasieelever som kommer till vår verksamhet.”

Lena Bergqvist

Platschef, Volvo Car Engine Skövde

Lennart Richardsson,

Platschef, Volvo Group Trucks Operations Skövde

VÅRA INRIKTNINGAR

Stina Björck

AUTOMATIONSTEKNIKER
Andreas Mathiason

SERVICEMEKANIKER
Gillar du att fixa och reparera
saker, är servicemekaniker
något för dig. Här behöver
man kunna lite av varje och
dessutom gilla att lösa
problem på ett effektivt sätt.
Du kommer att arbeta med
förebyggande underhåll och
med förbättringsarbete för
att hålla anläggningen i trim.

Volvo i Skövde har en
av Sveriges modernaste
maskinparker. För att få
maskinerna att göra som vi
vill måste de programmeras.
Vill du fördjupa dig inom
detta och få robotar att
samarbeta passar du som
automationstekniker.

Marika Skoglund

SERVICEELEKTRIKER
Carl Alm

GJUTERITEKNIKER
Vi har världens modernaste gjuteri
i Skövde. På gjuteriet finns flera
olika yrken representerade såsom
automationstekniker, servicemekaniker och serviceelektriker.
Här får du även lära dig mer om
gjuteriprocessen som är otroligt
spännande.

Pauline Seger Nälgård

PRODUKTIONSTEKNIKER
En produktionstekniker ritar
framtidens fabrik och konstruerar
morgondagens produkter. Utöver
detta medverkar du till att skapa
förutsättningar för en effektiv och
ergonomisk arbetsplats i både
teori och praktik.

En serviceelektriker ser till att
utrustningen på Volvo fungerar
som den ska. Till stor del felsöker
du på avancerad utrustning såsom
CNC-maskiner och robotar för
att få dem att fungera med hjälp
av dator och andra instrument.
Du kommer att arbeta med
förebyggande underhåll och med
förbättringsarbete för att hålla
anläggningen i trim.

NÅGRA ORD FRÅN SKAPARNA AV MORGONDAGENS TEKNIK!
”Tack för ett fantastiskt år! Jag
kan med stor säkerhet säga att
Volvogymnasiet är det bästa
valet jag någonsin har gjort
Blandningen mellan teori och
praktiska övningar gör skoltiden
rolig och väldigt lärorik.”

” Bred och bra utbildning.
Lärarna är öppna för
frågor och förklarar saker
man är nyfiken på.”

”Känns som att det finns bra möjligheter både till jobb och vidare utbildning. Precis som det lovats.”

”Väldigt bra bemötande när man var ny på skolan!”

”Samarbete är en stor del av arbetet här på skolan, vilket jag tycker är fantastiskt bra.
Man lär sig arbeta tillsammans med andra och har väldigt roligt under tiden.”

”Tycker att man alltid får den hjälp man behöver, trevligt
och bra klimat mellan lärare och elever.”
”Vi gör skolan lite roligare och välkomnar dig till vår gemenskap.” /Elevkåren

DET HÄR LÄSER DU PÅ VÅRT PROGRAM!
Volvogymnasiets kursplan

VALBARA OCH UTÖKADE KURSER

Ansökningskod: IN
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5
Svenska 1
Matematik 1a
Samhällskunskap 1a1
Idrott och hälsa 1
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1a1

100
100
100
50
100
50
50
50

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN
Människan i industrin 1
Produktionsutrustning 1
Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1

100
100
100
100

INRIKTING PRODUKT- OCH MASKINTEKNIK
Datorstyrd produktion 1
Produktionsutrustning 2
Produktutveckling 1

100
100
100

PROGRAMFÖRDJUPNING
Matematik 2a
Matematik 3c
Underhåll driftsäkerhet
Industritekniska processer 2
CAD/CAM
Engelska 6
Yrkesinriktning (se separat rubrik)

100
100
100
100
50
100
300

GYMNASIEARBETE
Gymnasiearbete

100

INDIVIDUELLT VAL		
Se valbara kurser
Se valbara kurser

100
100

Verktygs- och materialhantering
Samhällskunskap 1a2
Historia 1a2
Produktionsutrustning 3
Mekatronik 1

100
50
50
100
100

Svenska 2
Svenska 3
Moderna språk år 1
Fysik 1
Matematik 4
Matematik 5
Kemi 1
Fysik 2
Engelska 7
Estetisk kommunikation 1
Idrott och hälsa 2

100
100
100
150
100
100
100
100
100
100
100

YRKESINRIKTING, 300 POÄNG
Servicetekniker
- Ellära 1
- Ellära 2
- Programmerbara styrsystem

100
100
100

Underhållstekniker
- Underhåll Hydraulik och pneumatik
- Underhåll Lager och smörjning
- Svets grund

100
100
100

Produktionstekniker
- Allmän automationsteknik
- Industriteknisk fördjupning 1
- Industriteknisk fördjupning 2
- Produktionskunskap 2

100
50
50
100

Automatiseringstekniker
- Datorstyrd produktion 2
- Datorstyrd produktion 3
- Industritekniska processer 3

100
100
100

Gjuteritekniker
- Datorstyrd produktion 2
- Industritekniska processer 3
- Industritekniska processer 4

100
100
100

NYFIKENHET – VILJA – ARV – SJÄLVFÖRTROENDE – KREATIVITET

www.volvogymnasiet.se

VÄLKOMMEN TILL EN RIKTIGT BRA SKOLA!
Jag kan verkligen rekommendera dig att
söka till Volvogymnasiets utbildning.
Detta säger jag av flera olika anledningar.
Volvogymnasiet är en liten skola och vi
kan därför ta hand om alla er elever på ett
mycket bra sätt.
Vi har gott om resurser på skolan genom
det stöd Volvobolagen i Skövde ger oss.
Vi har dessutom lärare som verkligen
tycker om att undervisa och känner ett
stort engagemang för er elever.
Den största fördelen tror jag ändå är att
ni hos oss får en riktig proffsig yrkesutbildning samtidigt som ni kan förbereda
er på ett bra sätt inför högskolestudier.

Välkommen till oss!

VI HAR FOKUS PÅ FRAMTIDEN!
Om du vill satsa på din gymnasieutbildning ger vi dig stora möjligheter. Du blir
väldigt väl föreberedd för framtiden.

ÖPPET HUS
Tisdag och onsdag 1-2 dec, kl. 18 samt kl. 19.
Max 2 deltagare inklusive sökande elev.
Föranmälan krävs.
Se www.volvogymnasiet.se för mer info.

FÖR MER INFORMATION, RING
Annelie Kinell, 0500-27 52 61, akinell@volvocars.com

BESÖK OSS GÄRNA PÅ
www.volvogymnasiet.se

Hans Karlsson, rektor

