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Pressmeddelande från Bergsskolan i Filipstad 
 
 
Bergsskolan startar bastermin i januari 2021 

Ny kompletterande förutbildning till  ingenjörsprogrammen 
 
Bergsskolan återupptar konceptet med kompletterande förutbildning till  ingenjörsprogrammen. Beslutet 
fattades av Myndigheten för Yrkeshögskolan denna vecka. Basterminen startar 18  januari 2021. Det kommer 
att finas 30 platser. De studerande läser då utvalda delar av matematik, fysik och kemi som läses på 
gymnasiets teknik- eller naturvetenskapliga program under 20 veckor.  
 
Vid avklarade studier på Bergsskolans bastermin medför detta en garanterad plats på efterföljande 
ingenjörsprogram med start hösten därefter. Bergsskolan har blivit beviljade 15 platser till var och en av de två 
ingenjörsprogram som finns vid Bergsskolan i Filipstad. Samläsning kommer att ske mellan de två 
kompletterande förutbildningarna, men också specifika föreläsningar och räkneövningar som är riktade mot 
Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik respektive Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik. 
 
Ansökningstiden Bergsskolans basterminer kommer att vara mellan 1 september och 31 oktober på 
Bergsskolans hemsida. För att komma in kvävs grundläggande behörighet.  
 

- Det är mycket viktigt att möta upp de sökande på rätt nivå. Många av dagens basår eller basterminer vid 
svenska lärosäten startar sina matematikstudier med matematik 3C och stänger på det sättet ute många 
av de elever som endast läst matematik 1 på gymnasiet, menar Jan Håkanson, Rektor på Bergsskolan. 

 
 

Bakgrund 
 
Bergsskolan i Filipstad startades år 1830 och har sedan dess utbildat ingenjörer och tekniker för den svenska 
gruv-, anläggning- och metallindustrin. Under de senaste 20 åren har Bergsskolan legat inom universitets- och 
högskolesektorn men har sedan 2020 beviljats fyra utbildningar inom yrkeshögskolan. Två teknikerprogram, 
Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsindustri och Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri, och två 
ingenjörsprogram Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik samt Bergsskoleingenjör Berg- och 
anläggningsteknik. De två teknikerprogrammen rekryterar mycket bra och vi hade mer än dubbelt så många 
ansökningar som vi har beviljats platser. Till teknikerprogrammen krävs grundläggande behörighet för att antas. 
 
Till de två ingenjörsprogrammen krävs förutom grundläggande behörighet även att man gått ett teknisk eller 
naturvetenskapligt program på gymnasiet med godkänt betyg i kurserna matematik 3C,  Fysik 2 och kemi 1 eller 
motsvarande. Tidigare har det funnits ett basår på Bergsskolan där elever som inte hade dessa kurser, kunde läsa 
delar av dem under ett år. För några år sedan togs detta bort från utbildningarna i Filipstad. 
Ingenjörsprogrammen tappade då i storlek då en betydande del av studenterna kom via basåret. 
 
De elever som tidigare sökte till basåret kom ofta från t.ex. bygg-, eller industriprogrammet där de ofta bara 
hade grundläggande behörighet och den högsta kursen i matematik de läst var matematik 1. De hade sedan varit 
ute och arbetat i metall-, berg-, eller anläggningsindustrier och ville sedan studera vidare till ingenjörer. Ofta 
hade våra elever på basåret en bakgrund från ett mindre samhälle där högre studier inte var så vanligt 
förekommande och de därför inte gått ett tekniskt eller naturvetenskapligt gymnasium även om de haft bra 
betyg från grundskolan. 
 
 
 
 



 

 
 
 
I samband med att Bergsskolan övergick till att bedriva ingenjörsprogrammen inom ramen för yrkeshögskolan 
ändrades innehållet i utbildningarna för att ge plats för 25% praktik. De förändringar som gjordes var att antalet 
poäng inom matematik, fysik och kemi minskades. Antalet poäng inom karaktärskurserna är i stort sett 
oförändrat. Minskningen i matematik, fysik och kemi hade som ledstjärna att den matematik, fysik och kemi som 
sedan användes i de kommande kurserna skulle vara med i de nuvarande kurserna på yrkeshögskolans 
ingenjörsutbildningar. 
 

- Beslutet att starta bastermin gör att vi i framtiden kan motsvara industrins förväntningar på kommande 
medarbetare till den svenska berg-, anläggnings-, och stålindustrin. Nu tror vi att vi fyller alla våra 
utbildningar på Bergsskolan i Filipstad, avslutar Jan Håkanson, Rektor på Bergsskolan. 

 
 
 
 
 
 
Denna gång bjuder vi inte in till pressträff på Bergsskolan utan hänvisar till telefonkontakt. 
Kontaktperson: Jan Håkanson, Rektor Bergsskolan tfn: 0709 350 171 
 
Media hälsas däremot välkomna till uppropet på Bergsskolan 24 augusti kl. 10.00 då de nya 
studenterna hälsas välkomna till nystarten på Bergsskolan. Ring gärna i förväg då vi kommer att vara på 
flera platser för att kunna hålla avstånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 


