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Hos oss kan du läsa

Nationella programmen för:

• Administation, handel och varuhantering
• Hantverk och produktion
• Hotell, restaurang och bageri
• Hälsa, vård och omsorg
• Skog, mark och djur

Indivuella programmet med inriktningarna:

• Estetisk verksamhet
• Hem- och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Individ och samhälle
• Natur och miljö
• Språk och kommunikation

Kombinera dina studier med idrott på 
Idrottsgymnasiet:

Riksidrottsgymnasium Friidrott
Fotboll
Friidrott
Innebandy
Motionsidrott

PROGRAMMET FÖR 

HANTVERK OCH PRODUKTION - INDUSTRI

Dina ämnen på HP

Gymnasiegemensamma ämnen   
Engelska 1      100
Estetisk verksamhet    100
Historia 1      50
Idrott och hälsa 1     200
Matematik 1      100
Naturkunskap 1     50
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1     50
Svenska 1      200

Svenska som andraspråk 1   200

Programgemensamma ämnen   
Form och design    100
Hantverk och produktion   200
Material och verktyg    100

Programfördjupning
Hem- och konsumentkunskap   100
Idrott och hälsa 2    100
Industriell produktion 1   100
Industriell produktion 2   100
Industriell produktion 3   100
Sammanfogningsteknik 1   100
Sammanfogningsteknik 2   100

Gymnasiesärskolearbete   100

Studie- och yrkesvägledare
Jörgen Ericsson, tfn 010-454 11 39

Kontaktperson
Patrik Robertsson, tfn 010-454 13 62



PROGRAMMET FÖR HANTVERK OCH PRODUKTION

Programmet för Hantverk och produktion är 
ett yrkesinriktat program som utvecklar dina 
kunskaper och färdigheter inom hantverkens 
och industrins olika yrkesområden och 
arbetsmiljöer. 

Du får grundläggande kunskaper
inom industritekniska processer som:

• form och design
• hantverk och produktion
• materialkunskap och verktygskunskap
• godshantering (truck, travers)
• hantverkstekniker
• industriell produktion
• sammanfogningstekniker (svetsning mm)
• arbetsmiljö och säkerhet
• verkstadsteknik (svarvning, fräsning mm)

Här får du förståelse för produktionsprocessen, 
från idé till färdig produkt. Vi utvecklar din 
förmåga att välja och använda verktyg, material 
och tekniker. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
APL är en del i programmet. Du får chansen att 
praktisera dina kunskaper på en arbetsplats i 
Bollnäsområdet och/eller i din hemkommun. APL 
är viktigt och bidrar till att du som elev utvecklar 
yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Det 
hjälper dig även att förstå yrkeskulturen så att du 
blir en del av gemenskapen på arbetsplatsen.

Utbildningen 
Utbildningen utvecklar din förmåga att utföra 
olika arbetsmoment och bedöma den färdiga 
produktens kvalitet. Du får även kunskaper om 
arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser. 

Programmet är förlagt i samma välutrustade 
lokaler som Torsbergsgymnasiets Industri-
tekniska program.


