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CERTIFIERADE SKOLOR OCH UTBILDNINGAR 
I NORRBOTTEN
                             
Björknäsgymnasiet 
Teknikprogrammet: Information- och medieteknik, 
Design- och produktutveckling
Te4 Gymnasieingenjör: Spelutveckling

Furuhedsskolan               
Teknikprogrammet: Produktionsteknik
Industritekniska programmet: Svetsteknik
Naturbruksgymnasiet: Skogsmaskinförare

Luleå gymnasieskola          
Teknikprogrammet: Information- och medieteknik, 
Samhällsbyggnad och miljö, Produktionsteknik
Industritekniska programmet: Svetsteknik,
Te4 Gymnasieingenjör: Samhällsbyggnad     

Strömbackaskolan 
Teknikprogrammet: Information- och medieteknik, 
Design och produktutveckling, Produktionsteknik
Industritekniska programmet: Svetsteknik,
Produkt- och maskinteknik
Te4 Gymnasieingenjör: Produktion och automation         

ADRESSER

Björknäsgymnasiet   
Idrottsgatan 4, 96164 BODEN    

Furuhedsskolan
Furuhedsvägen 4, 952 23 KALIX

Strömbackaskolan
Lasarettsvägen 2, 941 50 PITEÅ

Gymnasieskolans områdeskontor
Repslagargatan 6, 972 39 LULEÅ

TEKNIKCOLLEGE NORRBOTTEN

Framtidssäkra din karriär
Drömmar är viktiga. För viktiga att slarvas bort. För viktiga för att inte ges chans 
att bli verklighet i framtiden. Det är därför Teknikcollege finns. Vi ser till att din 
utbildning matchar de behov som Sveriges mest innovativa och spännande in-
dustriföretag har. Vi ser till att du får möta rätt människor, som snabbt hjälper 
dig komma igång med karriären. Eller med högre studier. Så när du funderar 
över vilken utbildning du ska välja – välj en som är certifierad av Teknikcollege. 
Vi hjälper dig framtidssäkra karriären.

”Jag sökte utbildningen för att jag ville utmana mig själv och göra mig själv en tjänst 
inför framtiden. Genom att gå ett praktiskt program kan jag efter studenten välja att 
jobba eller studera vidare.” 

Elev, Industritekniska programmet

”Om jag ska beskriva min utbildning med tre ord skulle de vara: 
brett, roligt och lärorikt.” 

Elev, Teknikprogrammet

”Det bästa med min utbildning är att vi får vara ute mycket i verkligheten och lära oss 
hur saker fungerar på riktigt. Utbildningen är omväxlande och intressant där även de 
teoretiska ämnena är kopplade mot skogen.” 

Elev, Naturbruksprogrammet

Följ oss!

Webbplats:
www.teknikcollege.se

Facebook:
facebook.com/TcNorrbotten

 
Instagram:

instagram.com/teknikcollege_norrbotten


