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ANSTÄLLNING!
Som elev erbjuds du anställning med tjänstledighet 
på Aurobay eller Volvo Group Truck Operations. Efter 
examen erbjuds du anställning under förutsättning att du 
uppfyller företagets gällande krav. Anställning sker enligt 
rådande arbetslagstiftning.

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

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

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

PRAKTIK! 
Alla elever har totalt 15 veckors praktik. Mest praktik 
genomförs i Skövde (på Volvo eller Aurobay) men det finns 
också möjlighet att praktisera utomlands. Bland annat i 
Belgien, Frankrike och Kina. 

HÖGSKOLEKOMPETENS OCH ETT YRKE

DETTA ÄR VOLVOGYMNASIET
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DETTA 
GÖR VI!

VI ÄR 

ELEVKÅREN!



GJUTERITEKNIKER
Volvo har ett av världens mest 
moderna gjuterier och ännu 
ett under uppbyggnad i Skövde. 
Här har man utvecklat en helt 
egen patenterad gjutmetod 
och ett väldigt miljömedvetet 
sätt att återvinna sanden i gjut-
formarna. Som gjuteritekniker 
får du fördjupa dig i gjuteripro-
cessen som är otroligt spännan-
de, du får följa hur en produkt 
blir till, från minsta sandkorn till 
en färdig produkt.

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.

AUTOMATIONSTEKNIKER
Om du vill fördjupa dig i automatise-
ringskunskap, gillar att programmera 
robotar samt att få olika maskiner 
att arbeta tillsammans på ett självstän-
digt sätt, då ska du välja denna inrikt-
ningen. Här finns det även möjlighet att 
vara med i utvecklingsteam och åka 
utomlands för att testa ny 
utrustning eller kanske lära 
andra hur man sköter 
anläggningen bäst. 

VÅRA INRIKTNINGAR

”Volvogymnasiet i Skövde är ett av våra bästa sätt att vara med och påverka vår framtid. Undervisningen är i linje med 
företagets behov på både kort och lång sikt samt att vi använder senaste tekniken för att ge de bästa förutsättningarna 
för våra elever. Volvo Group Trucks Operations och Aurobay i Skövde är stolta över både vår personal och våra elever 
och vi säkerställer en god integration mellan företag och skola. 

Välkommen till oss!”

SERVICEELEKTRIKER
Som serviceelektriker med-

verkar du vid installation och 
intriming av utrustning och 

maskiner. Du jobbar med 
att felsöka och analysera fel 

samt åtgärda dem med hjälp 
av olika verktyg som t ex av-
ancerade datorprogram. Vi 
brukar säga att en service-

elektriker är anläggningens 
läkare, du utför kontrollerna, 

ställer en diagnos och kan 
även läka eller förebygga fel.
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CHEFER !

PRODUKTIONSTEKNIKER
Du blir inte en färdigutbildad produktions-
tekniker men kommer en bra bit. Denna 
yrkesinriktning passar bra om du tänkt läsa 
vidare till någon av högskolans/universite-
tens tekniska utbildningar som maskiningen-
jör eller civilingenjör. Under utbildningen 
kommer du att praktisera med produktions-
tekniker direkt i deras vardag där de arbetar 
med att rita framtidens produktionsanlägg-
ningar, effektivisera arbetsmoment och 
utrustningar bl.a.



www.volvogymnasiet.se

DET HÄR LÄSER DU PÅ VÅRT PROGRAM!

Volvogymnasiets kursplan
Ansökningskod: IN

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Engelska 5 100
Svenska 1 100 
Matematik 1a 100
Samhällskunskap 1a1   50
Idrott och hälsa 1 100
Historia 1a1   50
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1a1   50

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 

Människan i industrin 1 100
Produktionsutrustning 1 100
Industritekniska processer 1 100 
Produktionskunskap 1 100

INRIKTING PRODUKT- OCH MASKINTEKNIK

Datorstyrd produktion 1 100
Produktionsutrustning 2 100
Produktutveckling 1 100

PROGRAMFÖRDJUPNING

Matematik 2a 100
Matematik 3c 100
Underhåll driftsäkerhet 100
Industritekniska processer 2 100
CAD/CAM   50
Engelska 6 100
Yrkesinriktning (se separat rubrik) 300

GYMNASIEARBETE

Gymnasiearbete 100

INDIVIDUELLT VAL  

Se valbara kurser 100
Se valbara kurser 100

VALBARA OCH UTÖKADE KURSER

Verktygs- och materialhantering 100
Samhällskunskap 1a2   50
Historia 1a2   50
Produktionsutrustning 3 100
Mekatronik 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Moderna språk år 1 100
Fysik 1 150 
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Kemi 1 100
Fysik 2 100
Engelska 7 100
Estetisk kommunikation 1 100
Idrott och hälsa 2 100

YRKESINRIKTING, 300 POÄNG 

Servicetekniker
- Ellära 1 100
- Ellära 2 100
- Programmerbara styrsystem 100

Underhållstekniker 
- Underhåll Hydraulik och pneumatik 100
- Underhåll Lager och smörjning 100
- Svets grund 100

Produktionstekniker 
- Allmän automationsteknik 100
- Industriteknisk fördjupning 1   50
- Industriteknisk fördjupning 2   50
- Produktionskunskap 2 100

Automatiseringstekniker 
- Datorstyrd produktion 2 100
- Datorstyrd produktion 3 100
- Industritekniska processer 3 100

Gjuteritekniker 
- Datorstyrd produktion 2 100
- Industritekniska processer 3 100
- Industritekniska processer 4 100



ÖPPET HUS! 

Hans Karlsson, rektor

  Välkommen till oss!

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 riktigt proffsig yrkesutbildning 

samtidigt som ni kan förbereda er på ett bra sätt inför högskolestudier. 

VI HAR FOKUS PÅ FRAMTIDEN!

Om du vill satsa på din gymnasieutbildning ger vi dig stora möjligheter. Du blir väldigt 

väl förberedd för framtiden.

VÄLKOMMEN TILL EN RIKTIGT BRA SKOLA!

FÖR MER INFO OCH ANMÄLAN 

se hemsidan
www.volvogymnasiet.se

FRÅGOR? 
kontakta
Annelie Kinell, 0500-27 52 61
annelie.kinell@volvocars.com

1 DEC
 kl.18 och  kl.19 


