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VARFÖR SKA JAG VÄLJA ETG? 

Om du vill jobba fritt och självständigt och gillar att 
lösa tekniska problem - då är elteknikbranschen 
något för dig! 

ETG-skolorna är starkt kopplade till lokala företag 
och som ETG-elev får du mer dokumenterad praktik. 
Efter utbildningen är du direkt efterfrågad på arbets- 
marknaden. De elever som tar ETG-examen får ut 
sitt yrkesbevis och kan anställas som elektriker 
direkt efter gymnasiet.
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”Jag fick jobb direkt 
efter examen”
El- och energiprogrammet passade Stina Jerenvik  
utmärkt. Hon utbildade sig på Vadsbogymnasiet i  
Mariestad och fick jobb direkt efter examen.

– Jag trivdes jättebra. Lärarna var upp-
märksamma på oss elever och såg till 
varje individs behov. Jag uppskattade 
också att lärarna ställde krav på under- 
visningen och eleverna. Jag upplever 
att jag har fått breda kunskaper både 
teoretiskt och praktiskt. Lärarna var 
mycket engagerade och hade en  
positiv inställning, vilket gjorde mig  
mer motiverad.

Allra bäst tyckte Stina om det praktiska 
arbetet.
 
– Jag är intresserad av teknik och gillar 
att jobba med händerna. Kombinationen 

att jobba med händerna och att behöva 
tänka samtidigt passar mig bra och det 
var precis vad utbildningen gick ut på.

Efter examen jobb direkt, först sommar- 
jobb och sen en anställning på en av 
hennes tidigare praktikplatser.

– Nu har jag hunnit jobbat i två år och 
det är verkligen jätteroligt!



Anders Kullberg driver företaget Larm & Teletjänst i 
Bromma. Han tycker det är bra med en utbildning som 
ställer krav på eleverna. 

– Det har i alla mina 25 år i branschen 
varit svårt att få tag i personer med 
rätt kompetens. ETG-konceptet höjer 
kvaliteten på elutbildningen och gör 
det lättare för oss företagare att hitta 
bra arbetskraft.

Med ETG-modellen är företagen med 
och påverkar gymnasieutbildningen 
både gällande innehållet i undervis-
ningen. Branschen ser även till att  
det finns utbildade handledare på  
de företag som tar emot elever  
under deras praktik.

– Det gör att vi får en förstklassig ut-
bildning och elever med rätt kompetens 
som kan börja arbeta och göra nytta i 
företagen direkt efter examen. Det är 
egentligen inget komplicerat, men  
genom att ställa krav och samarbeta 
nära näringslivet säkerställer skolan  
att eleverna får rätt kunskap. För mig  
betyder ETG-konceptet att både  
utbildningen och eleverna håller en 
högre nivå. Det är en kvalitetsstämpel.

”ETG-konceptet är 
en kvalitetsstämpel”



CENTRALA MÅL FÖR ELPROGRAMMET 

1 Att du får grundläggande 
kunskaper för att på ett 

yrkesmässigt sätt arbeta med 
installation samt service och  
underhåll inom elteknikområdet.

2 Att du lär dig planera,  
genomföra och dokumentera 

uppgifter, lösa praktiska problem 
samt välja relevant utrustning 
för uppdraget och kvalitetssäkra 
detsamma såväl självständigt 
som i grupp.

3 Att du lär dig säkerhets- 
bestämmelser och inter- 

nationella överenskommelser.

4 Att du får kunskaper som 
krävs för att planera, installera 

och underhålla olika system och 
anläggningar inom eltekniska 
områden.

5 Att du lär dig systemkunskap, 
mätteknik, felsökning och 

reparation.
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ETT YRKE – MÅNGA MÖJLIGHETER

Installationstekniker
Som installationstekniker arbetar du med att dra ledningar och 
installera elektrisk utrustning i bostäder, kontor och industrier. 
Du kan arbeta med allt från nybyggnation till renoveringar. 

Automationselektriker
Som automationselektriker jobbar du med att montera, ställa 
in, reparera och sköta utrustning för automatisk styrning av 
olika anläggningar inom exempelvis industri, värme och luft. 

Teletekniker
Som teletekniker installerar du data- och teleutrustningar, 
inbrotts- och brandlarm. Du kan även bygga data- och  
telenät på kontor och i industrier.

Serviceelektriker
Som servicetekniker arbetar du med nyinstallation, om-
byggnad, felsökning och reparation av elektriska anläggningar 
för privatpersoner, på kontor och industrier. Du gör även 
mindre installationer till exempel av vitvaror eller solpaneler.



”Eleverna är bättre 
förberedda för yrkeslivet”

Ulf Österlindh hade tröttnat på elyrket och tyckte att standarden 
var för låg på de som tog studenten från elprogrammen. När 
han fick höra talas om ETG-konceptet hoppade han på lärar- 
yrket igen.

– Jag tycker att hela ETG-upplägget är 
jättebra. Utbildningen kvalitetssäkras och 
eleverna blir bättre förberedda för yrkes-
livet. Det här är ingen certifiering man får 
i Cornflakes-paketet, det krävs kunskap, 
engagemang och vilja till att lära för att bli 
ETG-elektriker.

Ulf säger att både lärarna och elföretagen 
som tar emot eleverna på praktik märker 
skillnad.

– Positivt förstås. De som söker sig till oss 
på Universitetsholmens Gymnasium för 

att vi är en ETG-skola tar utbildningen mer 
seriöst och är mer på hugget. De vill lära 
sig, och gå ut med en ETG-certifiering. De 
förstår att det leder till jobb.

Redan nu märker skolan ett ökat söktryck, 
även från kranskommunerna.

– Fler elever utanför närområdet söker sig 
hit och meritkraven ökar.
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ETG – EN UNIK SKOLA  
I SAMARBETE MED  
ELTEKNIKBRANSCHEN
Elteknikbranschens gymnasieskolor, ETG, samarbetar tätt  
med företagen i branschen och anpassar utbildningen efter 
deras önskemål och krav på blivande medarbetare. Det gör  
att du som nyutbildad elektriker är extra attraktiv på arbets-
marknaden. Till skillnad från andra elteknikutbildningar är 
lärlingsutbildningen integrerad i den 3-åriga gymnasieskolan. 
Det innebär att du som klarar utbildningen får ett yrkescertifikat 
och kan börja jobba som elektriker direkt efter studenten.

LÄS MER PÅ WWW.ETGSVERIGE.SE


