DATOR- OCH
KOMMUNIKATIONSTEKNIK (EE)

Vettergymnasiet är en relativ liten skola med fräscha lokaler centralt
i Jönköping som startade år 2009. Att studera på Vettergymnasiet
innebär utöver en trygg, kreativt utvecklande lärandemiljö även
också goda förutsättningar för din framtida utveckling.
Oavsett om du har som plan att studera vidare på högskola/universitet
eller arbeta i den bransch du utbildas för. Du får båda delarna hos oss!

?

Vill du arbeta som supporttekniker,
servicetekniker, nätverkstekniker,
programmerare, webbutvecklare, designer
eller läsa vidare till dataingenjör? Då är
dator- och kommunikationsteknik (EE) på
Vettergymnasiet det rätta valet för dig.
Vårt mål är att erbjuda absolut den bästa
Dator- och kommunikationstekniska
utbildningen i Jönköping.

!

På Vettergymnasiets dator- och kommunikationsteknik (EE)
får du lära dig att arbeta med de tekniska områdena
med en viss spets inom nätverk, programmering och
webbutveckling. Under dina tre år hos oss är du ute
på arbetsplats i 15 veckor (APL), vilket ger dig en
god kontakt med arbetslivet och möjlighet till ett
jobb efter avslutad utbildning.

➔

Dator- och kommunikationsteknik (EE)
på Vettergymnasiet ger dig möjlighet
att kombinera din egen utbildning utifrån
egna intressen och tankar inför framtiden.
Utöver det nationella programmet kan du få
profilutbildning mot e-sport. Vettergymnasiet
är första gymnasieskola att erbjuda
e-sport i Jönköping sedan hösten 2017.

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (EE)
Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och Hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Sv som andraspråk
Programgemensamma
Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1
Programinriktning
Dator- och nätverksteknik
Elektronik och mikrodatorteknik
Kommunikationsnät 1
Nätverksteknik
Gymnasiearbete
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Ytterligare fördjupningskurser på 800p väljs.
Individuellt val om 200p tillkommer.
Fördjupningskurser är mest inriktade på
webb, programmering och nätverk.
Högskolepaket: Svenska 2, Svenska 3, Engelska 6.

HÄR HITTAR DU OSS!
Klostergatan 38, 553 35 Jönköping
(Scheelegatan 1, 553 32 Jönköping)
Tel. 036-120404
info@vettergymnasiet.se
www.vettergymnasiet.se
För öppet hus tider och prova-på-dag
besök vår webbsida.

