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Vilka ämnen läser man?  
Teknik, fysik, kemi, matematik är de centrala specialämnena. Se programbladet.  

Vilka fördjupningar finns?  
Vi erbjuder inriktningarna Design och produktutveckling, Informations- och mediateknik, 
profil spelutveckling, Teknikvetenskap med de två profilerna teknikvetenskap och bioteknik. 

Vilka moderna språk finns? 
Spanska, franska, tyska, arabiska, kinesiska. Övriga språk (t.ex. Japanska, italienska) brukar gå 
att välja från katedralskolans valutbud. 

Hur många elever är det i skolan?  
Ca 650 elever i dagsläget 

Hur stora är klasserna? 
Mellan 20 och 32 elever. Det börjar vanligtvis med 32 elever i ettan. Vi har små grupper i 
matematik 1c. 

Vad är antagningspoängen? 
I medel hade eleverna 246 poäng, men den antagne med lägst poäng hade 165.  

Vad skiljer Fyrisskolans teknikprogram från andra? 

RÖD TRÅD PÅ UTBILDNINGARNA 
Vi har inriktat teknikprogrammet på Fyrisskolan mot våra ledord Teknik – Innovation - 
Entreprenörsskap. Därför så arbetar vi i Blixtlåset i åk1, Deca Challenge i åk2 och med Ung 
Företagsamhet, UF, i åk3. 
 
Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling och med inriktningen 
Teknikvetenskap får utbildning att använda en fullutrustad verkstad med både 
konventionella svarvar och fräsar och moderna CNC maskiner (datastyrda svarvar och fräsar). 
Eleverna har dessutom möjlighet att tillverka sina egna produkter/innovationer/uppfinningar 
i Blixtlåset i åk1 och att producera detaljer i sina UF-företag i åk 3.  
 
MATSAL 
Vi på Fyrisskolan har ett eget kök som blev belönad med pris på Måltidsgalan 2020 som årets 
Team. Det teamet serverar en vegetarisk och en annan rätt per dag. Köket är ett 
tillagningskök och levererar även måltider till andra skolor och verksamheter inom 
kommunen. Totalt 3500 måltider produceras dagligen. 
 
BIBLIOTEK 
Vi har ett prisbelönt bibliotek i världsklass med grupprum och studieplatser. 
 

Jobbar ni med andra organisationer? 
Vi samarbetar med Blixtlåset, Deca Challenge, UF (Ung Företagsamhet) och We Change. 
Vi ingår i Teknik College Uppland och har kontakt med en mängd företag inom Teknik College 

https://fyrisskolan.uppsala.se/globalassets/__gymnasium/fyrisskolan/dokument/programbeskrivningar/programblad-te-start2021v4.pdf


samarbetet och kan därmed erbjuda studiebesök och föreläsningar och APL-platser (för 
gymnasieingenjörsutbildningen). 

Hur är fördelningen killar/tjejer på teknikprogrammet? 
Andelen varierar mycket från år till år och har normalt en andel tjejer på ca 10-25% 

Vad för jobb kan man få efter teknikprogrammet? 
Det är ett högskoleförberedande program så vill man arbeta snabbt och kvalificerat efter 
gymnasiet så rekommenderar vi den ettåriga påbyggnadsutbildningen till gymnasieingenjör 
vilket är en yrkesexamen, jämför med den gamla fyraårig teknisk-linje.  
 
Arbeten som teknikprogrammet kan leda till är civilingenjör, högskoleingenjör och 
gymnasieingenjör men även arkitekt, läkare, apotekare. Yrkesroller som gymnasieingenjör 
kan vara produktionstekniker, processoperatör, mättekniker automationsingenjör.  
Det är också vanligt med att man får jobb som teknisk säljare på olika nivåer. 

Vad skiljer teknikvetenskap inriktningen mot naturvetenskapsprogrammet?  
Det som skiljer är att man läser moderna språk, 50 poäng mer historia på 
Naturvetenskapsprogrammet. Läser du teknikvetenskapsprofilen så blir du behörig till 
civilingenjörsutbildningar och kan få full meritvärdesbonus. Med vår nya profil Bioteknik får 
du även behörighet så du kan läsa på tex läkarprogrammet. Vi erbjuder kurser som ger 
behörighet till högskole- och civilingenjörsutbildningar på alla teknikprogrammets 
inriktningar och profiler. 

Hur är det med individuella val? 
Detta är kursutbudet från förra året, och det ser erbjuds ungefär samma kurser i år. 

Hur många elever är det i ettan på teknikprogrammet?  
Ca 58 elever på två klasser. 

Vad för kurser kan man läsa extra genom teknikcollege?  
Vi erbjuder minst 300 poäng extra kurser och de kurserna läses oftast i tvåan och trean. Det 
brukar bli meritvärdesbonus kurser såsom matematik 5, engelska 7 men också moderna 
språk, specialidrott och teknikfördjupande kurser. 

Hur är det med covid-19? läser ni på distans? 
Vi har undervisning både på distans via webverktyget TEAMS och på plats i skolan. Klasserna 
varierar hemundervisning med att vara på plats för att minska smittspridningen. 

Kan man ändra inriktning från 2 till 3?  
Det går normalt inte (kanske mellan design och TV). Man väljer inriktning till tvåan.Det  

Vilka programmeringsspråk använder ni? 
Vilka språk vi använder ändras eftersom det går trender i vad som är “bäst” eller mest 
populärt, men just nu använder vi framförallt:   

• C# 
• Python 
• JavaScript, jQuery 
• SQL 
• PHP 
• HTML, CSS 

https://fyrisskolan.uppsala.se/globalassets/__gymnasium/fyrisskolan/dokument/allmanna/kursutbud-2020version3.pdf


Hur är stämningen på teknikprogrammet?  
Årets ettor trivs väldigt bra. Alla klasser på teknik har varit bra. Trevlig stämning och bra 
sammanhållning i klasserna är kommentarer från en del elever. 

Fyrisskolan ligger väldigt bra och centralt till. Alla bussar stannar här. En stor del av tekniklokalerna 
är nyrenoverade och invigdes i början av VT 2020. 
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