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SKOLANS PROGRAM
Flygteknikprogrammet med riksintag

ALLT DET HÄR KOMMER DU ATT KUNNA
Förutom kärnämnena lär du dig flygplanets olika
system genom kurser i gasturbinmotorer och
flygplanslära. Du läser också flera kurser i el,
instrument och flygelektronik.

Sammantaget ger inriktningen dig en bred
kompetens och även en plattform för vidare studier
till flygtekniker. Utbildningen ges enligt de svenska
skolbestämmelserna och enligt de europeiska
luftfartsbestämmelserna.

ÖPPET HUS
Lördag 19/11 kl. 10-14
Torsdag 26/1 kl. 17-19
Torsdag 20/4 kl. 17-19

KONTAKT
Jonas Axelsson, Enhetschef, 0737-73 71 43
jonas.axelsson@nykoping.se

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

                  Flygteknik Technical Training

ADRESS
Flygteknik Technical Training
General Schybergs väg 12, 611 92 NYKÖPING

Telefon: 0155-24 89 87

Webbplats: nykoping.se/flygteknik

FLYGTEKNIK TECHNICAL TRAINING

Vi tar dig ut i världen

SKOLANS PROGRAM
Flygteknikprogrammet med riksintag.

UTBILDNINGEN
Förutom kärnämnena lär du dig flygplanets olika 
system genom kurser i gasturbinmotorer och 
flygplanslära. Du läser också flera kurser i el, 
instrument och flygelektronik. 

Sammantaget ger inriktningen dig en bred 
kompetens och även en plattform för vidare studier 
till flygtekniker. Utbildningen ges enligt de svenska 
skolbestämmelserna och enligt de europeiska 
luftfartsbestämmelserna.

ÖPPET HUS
Torsdagen den 2 december kl. 17-19
Lördagen den 29 januari kl. 10-14
Torsdagen den 21 april kl. 17-19

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER
Instagram: Flygteknik Technical Training
Facebook: Flygteknik Technical Training

KONTAKT
Jonas Axelsson, Enhetschef, 073-773 71 43
jonas.axelsson@nykoping.se

ADRESS
Flygteknik Technical Training
General Schybergs väg 12-14, 611 92 
NYKÖPING

Telefon: 0155-24 89 87

Webbplats: nykoping.se/flygteknik

FLYGTEKNIK TECHNICAL TRAINING

Flygteknik Technical Training ligger vid Skavsta flygplats i 
Nyköping. Här utbildar du dig till flygmekaniker och flyg-
tekniker. Våra utbildningar har riksintag, vilket innebär 
att vi tar emot elever från hela landet. Undervisningen 
sker i fina lokaler och inspirerande omgivning med en  
internationell flygplats precis på vår tröskel.

Våra utbildningar
Våra utbildningar varvas med teori och praktik i en verklig-
hetsnära miljö precis intill Nyköpings internationella flygplats 
vid Skavsta. Du kommer få möjlighet att ta de certifikat som 
krävs för att arbeta utanför Sveriges gränser. Vårt goda sam-
arbete med branschen möjliggör bra praktikplatser både i 
Sverige och utomlands.

Lokaler och utbildningsmaterial
Under utbildningarna arbetar du dig upp från små plan 
som Piper och Cessna till SAAB 2000, fullt utrustad med all  
modern teknik. Detta är en resa som kan fortsätta långt ut 
i världen, eftersom ditt slutbetyg ger dig de certifikat som 
krävs för att arbeta utanför Sveriges gränser.

Merparten av din utbildning genomför du i skolans båda 
hangarer, verkstadsutrymmen och lackeringsverkstad.

Vi har under flera år haft ett mycket gott samarbete med 
branschen vilket resulterat i att vi fått utbildningsmaterial 
donerat till oss. Företaget SAAB Aircraft AB har exempelvis 
bidragit med flygplanen SAAB 2000 och SAAB 340.

Våra tillstånd
Vi har del 147 tillstånd för våra utbildningar av flygmekaniker  
(Del 66 cat A1), flygtekniker (Del 66 cat B1.1) och flygtekniker  
(Del 66 cat B2), vilket ger oss möjlighet att utfärda  
Certificate of Recognition till våra elever efter utbildningen.

Certificate of Recognition utgör grunddokumentet för att 
kunna erhålla certifikat som flygtekniker och är giltigt i 30 
europeiska länder.

Elevboende
På vårt elevboende erbjuds alla elever som inte bor i  
Nyköpings kommun plats. Här bor du i ett eget rum och delar  
kök samt uppehållsrum med andra elever från flygteknik- 
utbildningen. På dagtid finns alltid en elevboendeföreståndare  
på plats som kan hjälpa till med stöttning och hjälp. När det 
behövs går det även att nå samma person på kvällar och  
helger via telefon.

Vi tar dig ut i världen


