
TEKNIKCOLLEGE 
HAGFORS/MUNKFORS

4 BRA SAKER MED EN UTBILDNING 
SOM INGÅR I COLLEGE

1. Efter avslutad, godkänd utbildning har du goda chanser att få arbete.  

2. Du garanteras bra APL-platser med utbildade handledare. 

3. Du får möjlighet till sommararbete under utbildningen. 

4. Utbildningarna utformas tillsammans med företagen, vilket innebär att du blir mer  
attraktiv på arbetsmarknaden. Företagen får den kompetens de önskar.

Teknikcollege Hagfors/Munkfors 
är en samverkan mellan teknikföretag i Hagfors och 
Munkfors och teknikprogrammet, industritekniska 
programmet, naturvetenskapsprogrammet samt 
el- och energiprogrammet på Älvstrandsgymnasiet.

Via TC får företagarna möjligheter att påverka och 
kvalitetssäkra utbildningarna. Status, kvalité och 
matchning – det är vad Teknikcollege handlar om!

Årets nya elever på gymnasieprogrammen
som är certifierade i Teknikcollege Hagfors/Munkfors  

Företag som ingår i samarbetet är  
Uddeholms AB, voestalpine Precision Strip, 
Munkforssågar AB, Valmet, Feroma AB, UHT, 
Ekshärads Waterjet, Inission och Autofric.

I styrgruppen för Teknikcollege har alla företag 
varsin plats.  Från Älvstrandsgymnasiet deltar 
rektor, SYV och lärare.



KORT OM
PROGRAMMEN

KORT OM
TEKNIKCOLLEGE

KONTAKT

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

Du får kunskap för arbete inom elinstallationsområdet 
med automation som spetskunskap. Som installations-
elektriker kopplar du och drar fram elledningar till kraft 
och belysning. Du kan även arbeta med underhåll, service, 
förebygga och reparera fel och du lär dig lagar och förord-
ningar inom el-yrket. 

När du har klarat dina kurser kan du direkt söka anställning 
på en elfirma eller ett företag som sysslar med el. Första 
året på elfirman kallas för lärlingstid och enkelt förklarat så 
får du betalt medan företaget skickar runt dig på blandade 
arbetsuppgifter för att du ska få prova på och lära dig så 
mycket som möjligt. Efter lärlingsåret har du full behörig-
het som elektriker. 

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET 
(TOP)

Vill du jobba inom verkstadsindustrin? Då ska du välja 
industriprogrammet (TOP). Inriktningen Produktion och 
maskinteknik ger dig en yrkesexamen efter avslutade gym-
nasiestudier.  Efter studenten kan du arbeta som maskin- 
operatör, svetsare eller reparatör. Genom aktiva val kan 
du göra dig behörig för att läsa vidare på universitet och 
högskola.

TEKNIKPROGRAMMET

Om du tycker om tekniska lösningar, har ett logiskt 
tänkande, är problemlösare och tycker om att både 
plugga och jobba praktiskt, om du har viljan att kunna 
påverka vår framtida miljö och tycker att det är roligt att 
jobba i kreativa grupper, då ska du välja teknikprogram-
met.

Inriktningen produktionsteknik ger dig bland annat kun-
skaper om robotisering, högteknologi, och hur produk-
tionen går till i ett modern företag. Du får lära dig att rita 
3D i CAD program och göra 3D utskrifter i plast.

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
 
Programmet ger dig den bredaste högskoleförberedande 
utbildningen och lämpar sig speciellt för dig som vill läsa 
vidare inom naturvetenskap eller teknik på högskolor eller 
universitet. 

Efter avslutad gymnasieutbildning blir du behörig att söka 
till i stort sett alla högskoleutbildningar. Laborationer och 
exkursioner är en stor del av undervisningen. Du får under-
söka olika fenomen, göra iakttagelser och dra slutsatser. 

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att 
kommuner och utbildningsanordnare tillsammans 
med teknik- och industriföretag i regionen utvecklar 
relevanta utbildningar utifrån de krav som industrin 
ställer. 

Utbildningsanordnare som har blivit godkända inom 
Teknikcollege erbjuder utbildningar av hög kvalitet 
som attraherar ungdomar och vuxna samtidigt som 
befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. 
Programmen inom ramen för TC Hagfors/Munkfors 
är mycket viktiga för näringslivet i regionen och ska 
därför  tydligt kommuniceras till elever, skolpersonal 
och allmänhet.

Som inledning på varje läsår ordnar Teknikcollege 
Hagfors/Munkfors och/eller TC Värmland en gemen-
sam upptakt för samtliga elever som studerar på TC-
relaterade program. 

Företagen inom den lokala styrgruppen garanterar 
handledarförlagd industriutbildning/praktik för de 
elever som läser inom ramen för certifierade TC-
utbildningar på Älvstrandsgymnasiet.

Teknikcollege Hagfors/Munkfors delar ut ett stipen-
dium till en avgångselev från certifierade program 
varje år. 

Programansvariga
El- och energiprogrammet
Anders Thörne, anders.thorne@edu.hagfors.se

Industritekniska programmet (TOP)
Tony Ström, tony.strom@skolor.hagfors.se

Teknikprogrammet
Erik Mattson, erik.mattson@skolor.hagfors.se 

Naturvetenskapsprogrammet
Pernilla Sjöström, pernilla.sjostrom@skolor.hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare 
Karin Pihlström, 0563-188 70
karin.pihlstrom@hagfors.se

Älvstrandsgymnasiet
Älvstrandsvägen 2 
683 80 Hagfors
hagfors.se/gymnasiet
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