
Industritekniska programmet
Fordons- och transportprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
El- och energiprogrammet
Naturvetenskapliga programmet

GYMNASIESKOLA MED LKAB-PROFIL



FAKTA OM GYMNASIESKOLANS  
LKAB-PROFIL

Tolv studerande tas in varje år. Program-
men omfattar cirka 2 500 lektionstimmar 
under tre år och du kan välja mellan fem 
program: 

• Industritekniska programmet
• Fordons- och transportprogrammet
• VVS- och fastighetsprogrammet
• El- och energiprogrammet
• Naturvetenskapliga programmet

Lapplands gymnasium 
och LKAB i samverkan

Vill DU VETA MER? KONTAKTA: 
Välkommaskolan: 
Kjell Karlsson
kjell.karlsson@lapplands.se
070-680 18 77

Peter Axelsson
peter.axelsson@lappland.se
0970-81 84 64 

Mats Johansson-Rantavaara
mats.johansson-rantavaara@lapplands.se 
0970-81 84 55

Skolkontakt LKAB: 
Natasha Lyckholm
natasha.lyckholm@lkab.com
0970- 764 42

Ett samarbete med:

LKAB-profil är en möjlighet för dig som 
avslutat årskurs nio i grundskolan och ska 
påbörja din gymnasieutbildning. 12 elever 
antas på Välkommaskolan varje år. Att vara 
elev med LKAB-profil innebär att du går 
ett ordinarie program där en del bedrivs i 
samverkan med LKAB. Under sommaren 
erbjuds du även feriejobb och vikariat på 
LKAB.

Naturligtvis lär du känna nya människor 
och får en djup inblick i företaget. Engage-
mang, nytänkande och ansvar är nyckelord 
för LKAB. 

Studietiden
Under din studietid kommer du att ha APL 
(arbetsförlagt lärande) och få göra studiebe-
sök på olika arbetsplatser. 
Lektionstiden delas upp mellan både teore-
tiska och praktiska ämnen. Även mentor- 
och handledarskap ingår. 

Kvalificerad
Efter yrkesprogrammet är du klar för 
arbetsmarknaden. Om du vill kan du som 
väljer ett yrkesprogram under utbildnings-
tiden komplettera med kurser som ger 
grundläggande behörighet för högskola. 

Utveckling
LKAB-profilen ger dig möjlighet att skaffa 
erfarenheter och stora möjligheter till 
vidareutveckling.
Din egen ambition  och motivation är 
avgörande för hur långt du kan nå.

Samarbete är nyckel
LKAB en intressant arbetsgivare med cirka 
200 olika yrken och stora möjligheter. 
LKAB-profil är ett samarbete mellan Lapp-
landsgymnasium och LKAB. Tillsammans 
skapar vi framtiden! Vill du vara med och 
forma den med oss?

Ansökan
Ansökan och urval sker genom gymnasie-
skolans ordinarie urvalsförfarande.
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