
Är du intresserad av att programmera, 
bygga nätverk och hemsida samt 
marknadsföra via multimedia och 
samtidigt kreativ och gillar att arbeta 
i grupp eller med projekt. 
Då är den här utbildningen perfekt 
för Dig! 

INFORMATIONS– OCH 
KOMMUNIKATIONSTEKNIK

IT-STÖDPERSON 

Arbetsmöjligheter
Efter examen kan du arbeta t .ex. inom it-utveckling, 
programmering, it-stöd, handeln, bank- och försäk-
ringsbranschen, rederi- och sjöfartsnäringen, den 
offentliga sektorn och inom industrin. 

Datanomutbildningen ger dig även förutsättningar 
att starta eget företag.

Vidareutbildning
Efter datanomutbildningen kan du studera vidare på 
Högskolan på Åland  eller på olika yrkeshögskolor, 
högskolor eller universitet i Finland eller i Sverige. 
För fortsatta studier på universitet/högskolenivå i 
Sverige krävs oftast kompletterande studier (HUTH)  
som du också kan välja hos oss.

Möjligheterna är många-valet är ditt.

KONTAKTUPPGIFTER

Gabriella Husell

Studiehandledare

Tfn. +358 18 536 403

gabriella.husell@gymnasium.ax



Gymnasieexamen Informations– och 
Kommunikationsteknik, IT-stödperson 
180 kp (3 år)
 
YRKESÄMNEN, 145

• Grundläggande uppgifter inom informa-
tions-och kommunikationsteknik

• Arbete med teknisk support

• Programmering

• Sociala Medier och webbpublicering

• Teknisk implementering av en nättjänst (ej 
HUTH)

 
GEMENSAMMA ÄMNEN, 35 KP 

svenska, engelska finska/spanska, matematik, fysik, 
kemi, verksamhet i den digitala miljön, att verka i 
samhället och som medborgare, att verka i arbets-
livet, främjande av hållbar utveckling, hälsa och 
idrott, färdigheter i studie-och karriärplanering.

 

Inträdeskrav: Grundskola

Nybörjarplatser: 20 höstterminen 2021

Ansökan: Gemensam åländsk elevantagning under 
våren 2021. Mer info om datum på hemsidan under 
hösten. 

Se vår hemsida www.gymnasium.ax

IT-stödperson 
Utbildningsprogrammet för informations- och 
kommunikationsteknik har inriktningen IT-stöd och 
programmering med vinkling mot webbutveckling. 
Du lär dig grunderna i att installera, konfigurera, 
felsöka och använda datorns olika funktioner samt 
arbetar med många varierande program. Du lär dig 
också programmera, bygga nätverk och hemsidor 
samt marknadsföra via multimedia och  får också 
kunskaper i grundläggande företagsämnen.

Projekt
Vi lär oss genom olika projekt i arbetslivet. Vi gör verk-
liga uppdrag i samarbete med arbetslivet. T ex arbetar 
med arrangemang av seminarier, gör webbsidor och 
hjälper till med uppgifter som kunderna önskar.
I projekten kombineras undervisningen med prak-
tiska uppgifter. 
 

LIA (lärande i arbete)
• Görs på kontor, butiker och andra miljöer i 

arbetslivet.

HUTH-studier
Vi erbjuder Högskoleförberedande utbildnings-
helhet HUTH, med möjlighet att skriva student-
examen. HUTH-studierna är 5 perioder och följer 
Ålands Lyceums läroplan. HUTH-studier ger speciella 
behörigheter vid ansökan till högskolor och univer-
sitet i Sverige.


