
El-och energi
programmet     EE 
Distributionselektriker 
Riksintag sökkod       EEELT00R
Frisök åk 1 *

Gymnasiegemesamma       600
Engelska 5 100
Historia 1a1   50
Idrott och hälsa 1             100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1/ 100
Svenska som andra språk 
Programgemensamma 
karaktärsämnen                400
Datorteknik  1a         
Elektroteknik 1          
Energiteknik 1            
Mekatronik 1              

Inriktning  
Elteknik  EEELT                   500 
Elkraftteknik                                           
        
Praktisk ellära                   
Elinstallationer                  
Kommunikationsnät 1       

Distributionselektriker       700
Belysningsnät                

Högspänningsnät            

Lågspänningsnät             

Nät- och transformatorstationer  

Nätunderhållsarbete i stadsnät

Nätunderhållsarbete i vindkraftnät   

Nätunderhållsarbete på
luftledningsnät 0,4-24kV 

Individuellt val  200
Fotografisk bild 1, Idrott och hälsa 2, 
Matematik 2a 
Röj –och mototsåg- programinriktat val 

Genom att välja Svenska 2,3 och Engelska 6 
får du grundläggande högskolebehörighet.  

Gymnasiearbete             100  
Summa                          2500

•FRISÖK  till ÅK1
•Sök stipendium på Bokenskolan 
motsvarande inackorderingsbidrag

Bli anställningsbar som 
Distributionselektriker 
efter gymnasiet. 
Du erbjuds utbildning av hög 
kvalité med modern utrustning 
sponsrad av branschen.
Där du arbetar med elens väg 
från kraftverket till elmätaren
i huset. Arbetet består i att 
bygga, underhålla och reparera 
elnätens luftlednings- och 
jordkabelanläggningar samt 
tillhörande ställverk och 
transformatorstationer.
Arbetet är ibland fysiskt
utmanande med stolpklättring 
och arbete på hög höjd. 
Då det är möjligt används moderna hjälpmedel som exempelvis 
kranbilar och terrängfordon för att underlätta arbetet. 

Du får även ta certifikat som branschen önskar: 
Elsäkerhetsanvisningar (ESA) 
     Nedtagning av nödställd

Säkerhet på väg 
     Heta arbeten
Utbildningen är framtagen i samarbete med Vattenfall, Svensk 
Energi och andra inom branschen.

Elevdator Du får en bärbar lånedator. Vi använder vår 
webbaserade lärplattform Moodle.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) 15 veckor av utbildningen 
genomförs som APL.  Detta ger dig arbetslivserfarenhet och 
företagskontakter. 
Framtid Utbildningen kan leda till fortsatta studier på 
yrkeshögskola. Om man vill läsa vidare till ingenjör krävs 
komplettering med tekniskt basår på universitet. Bokenskolan 
samarbetar Vattenfall som vi delar lokaler med. Företagen inom 
energibranschen är i behov av nyrekrytering på grund av  
pensionsavgångar och pågående byggnation av mer driftsäkra 
elnät. Utbildningen ger också möjlighet att söka andra jobb som 
t.ex. inom vindkraft, gruvindustrin eller som installations-
elektriker.

Kontakta oss:
Wivi-Anne Mulk SYV
Tel: 097117234
wivi-anne.mulk@jokkmokk.se
www.bokenskolan.jokkmokk.se
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