Marinteknikprogrammet

Arbetsplatsförlagt lärande
Under sammanlagt 15 veckor i årskurs 2 och 3 är
utbildningen arbetsplatsförlagd. Detta ger god
möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför
framtiden.

Gymnasiearbete
Under årskurs 3 genomför du ett gymnasiearbete
inom ramen för studieinriktningen. Syftet med
gymnasiearbetet är att tillämpa och fördjupa
kunskaper i utbildningen, samt är en förutsättning
för att du ska få ditt yrkesexamensbevis.

Framtiden
Det finns ett stort och varierat utbud av yrken
inom marin verksamhet. Du kan arbeta som
servicetekniker, reparatör, inredare, finsnickare,
båtbyggare med mera. Du kan även vidareutbilda
dig för ett arbete inom kustbevakningen.
Om du vill läsa vidare på högskola eller universitet, till exempelvis sjökapten, driftsingenjör eller
konstruktör måste du läsa in behörighetsgivande
kurser, eller läsa ett tekniskt basår.

För dig som vill ha variation i
arbetet...
Marinteknikprogrammet i Mariestad är en av två utbildningar i Sverige. Utbildningen har riksintag och
är godkänd av Skolverket för att bedriva utbildning
mot egna examensmål.
Det finns få branscher som har en så stor bredd på
yrkeskunskaper som fritidsbåtssektorn. Här får du
prova på att arbeta med trä, plastning, motorteknik, elektronik, ytbehandling, svetsning mm.
Många företag inom fritidsbåtssektorn har behov av
arbetskraft som behärskar dessa områden. Marinteknikprogrammets unika innehåll tillsammans
med ett rikstäckande samarbetsnät med företag
inom den marina sektorn blir en oslagbar kombination för dig som vill arbeta med byggnation och
service av båtar.

Innehåll
Förutom 600 poäng som är gymnasiegemensamma ämnen kommer vi att arbeta med:
•

Båtkunskap/Navigation

•

Fritidsbåtteknik, t ex plastning, reparation,
konstruktion

•

Båtsystem

•

Marinmotorteknik

•

Marinel och elektronik, t ex plotter, ekolod,
radar

•

Finsnickeri

Utöver dessa områden har du möjlighet till dina
egna 200p individuella val. Exempelvis:
•

Diagnostik och reparation

•

Marinmotor elektronik

•

Ämnen för grundläggande högskolebehörigh

Valfrihet
Under utbildningen finns det möjlighet att skaffa
Fartygsbefäl klass VIII-examen. Utbildningen är
frivillig och ligger utanför kursplanen.
Du som elev är skolans viktigaste resurs. Arbetsmiljön ska vara trygg, trivsam och skapa förutsättningar för kreativitet och kritiskt tänkande.
Den miljön finns på Vadsbogymnasiet.
Välkommen till oss!

www.vadsbogymnasiet.se

Foto: Ray Keymer

s
a
c
u
L
&
Philip in!
r
a
M
e
d
l
va

Vadsbogymnasiet
DKV 50
542 44 Mariestad
Tel. vx: 0501-75 56 00
Tel. MT: 0501- 75 56 48
vadsbogymnasiet@mariestad.se
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