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Vad ska jag välja?
Inför mitt gymnasieval 2022
För elever i Ale, Alingsås, Göteborg,
Härryda, Kungsbacka, Kungälv,
Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö

8 viktiga punkter att ha koll på
om ditt gymnasieval!

Välkommen!
I den här katalogen får du
information om

Studie- och yrkesvägledning

• hur gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
fungerar
• utbildningar
• skolor
• hur ansökan och antagning går till och
mycket mer …

Lycka till med ditt val och dina
studier!

Göteborgsregionen (GR)
Göteborgsregionen (GR) är en samarbetsorganisation för
tretton kommuner i Västsverige. Inom GR finns ett samverkansavtal för gymnasieskolorna som gör att alla gymnasieutbildningar inom GR (förutom vissa introduktionsprogram) är sökbara för alla ungdomar. Detta samarbete gör
att vi har ett för Sverige unikt utbud av utbildningar som
gör att få ungdomar behöver söka sig utanför regionen för
att få gå den utbildning de önskar. Det finns många olika
sökalternativ och gymnasieskolor att välja mellan. Detta
ger en enastående valfrihet att välja utbildning efter sina
egna intressen.
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Policy för studie- och yrkesvägledning inom GR
Studie- och yrkesvägledning är en opartisk och oberoende verksamhet som sätter individen i fokus. Bemötande
av individer grundas på respekt och en strävan efter att
etablera goda relationer. Professionens yrkesetik och
uppdrag utgår ifrån de etiska värden som kan härledas
ur ”EU:s resolution om vägledning 9286/04 och 08 samt
Europeiska rådets beslut 2010 angående resolutionen”,
”ILO:s konvention nr 142 om yrkesvägledning”, ”Skollagen 2010:800” och ”Skolverkets Allmänna råd med
kommentarer; Arbete med studie- och yrkesvägledning
2013”.
Omvärlden
Förändringarna i omvärlden är omfattande, komplexa
och sker över kort tid. Det gäller i synnerhet arbetsmarknaden, kravet på anpassat utbildningsutbud samt
nya former för vägledning. Detta ställer krav på organisationer liksom studie- och yrkesvägledare som är
uppdaterade, flexibla och nytänkande.
Idag behöver barn, ungdomar och vuxna betydligt
mer omfattande stöd i att utforska, formulera och
utveckla sina möjligheter än tidigare. Det handlar
om väsentligt mer än att skaffa sig information för att
göra ett enda val. Individen behöver utveckla och bli
medveten om sig själv, sina behov, intressen och skaffa
sig kunskap om omvärlden. På denna grundval gäller
det att skapa strategier för att själv kunna forma sin
framtid i önskad riktning. ”Hur bygger jag min karriär?” i stället för ”Hur väljer jag utbildning eller yrke”.
Studie- och yrkesvägledning
Kunskap om
mig själv
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Val och beslut
Kunskap om
alternativen

1
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1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10

13

4
9

5

Genomförande

Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad
verksamhet som ger ökad kunskap för individer i alla
åldrar att välja utbildning, yrke som bidrar till en bättre
livsplanering. Studie- och yrkesvägledarens arbete ska
engagera och uppmuntra individen för att stimulera till
eget ansvarstagande och beslutsfattande. Genom att
arbeta med olika verktyg och metoder, där vägledningssamtalet enskilt eller i grupp är centralt, ger studie- och
yrkesvägledaren individen tillfälle till reflektion och
ökad medvetenhet om sig själv, sina förutsättningar och
de alternativ som finns.

1. Informera dig om de olika gymnasieprogrammen och vilka skolor de erbjuds på. Utgå ifrån dig själv
och dina intressen vid valet av utbildning och skola.
Exempelvis kan det variera vad olika program och skolor
erbjuder för schemastruktur, pedagogik och möjlighet
till stöd för elever under gymnasietiden.
2. Välkommen till Gymnasiedagarna & Future Skills
– den digitala mötesplatsen för dig som ska göra
ett framtidsval!
Den 26–28 oktober 2021 samlar vi regionens gymnasieskolor samt flera spännande branscher och företag
på den digitala mötesplatsen Gymnasiedagarna.se. Här
kommer du kunna besöka utställare, chatta, se filmer, få
information om öppna hus och mycket mer. För detaljer
och tider om vad som händer under hösten, se www.
gymnasiedagarna.se.
Ps. Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram!
#gymnasiedagarna

3. Du är skyldig att hålla dig informerad om vad
som gäller kring ditt gymnasieval och gällande
regelverk (mer om den så kallade Talerätten finns att
läsa på sidan 6). Information om gymnasievalet finns på
www.indra2.se och i de meddelanden som skickas från
Gymnasieantagningen via ansökningswebben. Denna
information måste du läsa.
4. Gör din ansökan i tid. Det är viktigt att du håller dig
informerad om vilka datum som gäller. Sena ändringsval gör att du kommer sist i kön till vald utbildning, efter
reserverna som sökt i tid.

6. Inför preliminär-, slut- och reservantagningen
behöver du ha koll på:
• dina inloggningsuppgifter till www.indra2.se – testa
att logga in!
• att dina kontaktuppgifter är rätt så att Gymnasie
antagningen kan nå dig
• att dina betyg och din behörighet stämmer
• ditt antagningsresultat på www.indra2.se
7. Efter slutantagningen samt under reserv
antagningen ska du:
• ta del av och svara på ditt antagningsresultat på
www.indra2.se
Vid frågor om din ansökan vänd dig till studie- och
yrkesvägledaren på din skola. Kontaktuppgifter hittar
du som inloggad på www.indra2.se
8. Tänk på din hälsa när du väljer
Det är viktigt att du tar reda på vilka krav olika y rken och
branscher ställer på din hälsa. Var särskilt uppmärksam
om:
• du har besvär med rygg och ben,
• du har allergiska eller astmatiska besvär (kan utlösas
av exempelvis oljor, lacker, rengöringsmedel, starka
dofter, pälsdjur, vatten),
• du har nedsatt hörsel eller tinnitus,
• du medicinerar regelbundet mot någon sjukdom
(exempelvis diabetes, epilepsi),
• yrket du tänkt dig har särskilda krav på syn, färg
seende eller hörsel (exempelvis inom el, sjöfart,
estetiska yrken).
På www.jobbafrisk.se kan du läsa mer. Kontakta också
skolhälsovården eller din studie- och yrkesvägledare
om du har frågor.

5. Var noga med att rangordna dina val i din
ansökan. Det val du helst önskar ska du lägga överst
i ansökan. Gör flera val och se till att det i ansökan
också finns rimliga val utifrån din behörighet och merit
värde på slutbetygen samt gardera med val så att du
säkert får en gymnasieplats.
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Modersmål

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som du efter grundskolan kan välja att gå i. De olika gymnasieutbildningarna
ger en basutbildning inom ett speciellt område. Detta är en
grund som du sedan bygger vidare på när du kommit ut i
arbetslivet eller genom att fortsätta studera.

Ämnen, kurser och gymnasiepoäng
Utbildningen på gymnasieskolans nationella program delas
in i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma
ämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt
val och gymnasiearbete (examensarbete). De flesta kurserna
omfattar 100 poäng. Ett nationellt program motsvarar
2 500 poäng.
Läs mer om programmen och dess struktur längre fram
i katalogen. På Utbildningsguiden - Utbildningsguiden
(skolverket.se) kan du också läsa mer om gymnasieskolans
ämnen och kurser.

Betyg
Betygsskalan i gymnasieskolan är A, B, C, D, E och F, där
A är högst och F är lägst. A till och med E räknas som godkända betyg. F är inte godkänt.

Språkval – Moderna språk
Du läser svenska och engelska på alla nationella program.
På Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet,
Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet läser du ytterligare minst ett språk. På andra
program kan du också läsa språk om skolan erbjuder det.
Om du har läst ett språk i grundskolan kan du fortsätta
med det språket på gymnasieskolan. Du kan även välja
ett nytt språk. Vanliga språk som erbjuds som moderna
språk är franska, italienska, spanska och tyska. Utbud och
nivåer på språken varierar mellan gymnasieskolorna. Du
kan också läsa ditt modersmålsspråk som språkval om
skolan erbjuder det. Moderna språk kan ge meritpoäng till
högre studier. Mer information om meritpoäng finns på
Meritpoäng (antagning.se)

Du som har annat modersmål än svenska kan välja att
läsa ditt modersmål om språket talas i din familj och det
finns tillgång till behöriga lärare. En del skolor erbjuder
modersmålsspråk som språkval - modernt språk.
Du som vill fortsätta utveckla ditt minoritetsspråk har
rätt att få undervisning i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och
samiska. Språken erbjuds som modersmål även om det
endast är en elev som vill läsa språket.

Svenska som andraspråk
Du kan välja att läsa svenska som andraspråk istället för
svenska om du har ett annat modersmål än svenska. Ämnet
ger samma behörighet till högre studier som svenska.

Information om gymnasieskolan på andra språk
På Skolverkets webbsida Utbildningsguiden - Utbildningsguiden (skolverket.se) kan du förutom på svenska läsa om
gymnasieskolan på flera andra språk.

Gemensamt kursutbud i GR med Gemensamma
gymnasiet
I flera av Göteborgsregionens gymnasieskolor anordnas
kurser som kan vara intressanta för elever från andra skolor
i regionen. Genom det regionala samarbetet är det möjligt
för en skola att erbjuda kurser till elever på andra skolor och
för en elev att ansöka om att få gå en kurs som inte finns i
den egna gymnasieskolan, detta kallas för Gemensamma
gymnasiet. Vanligast är att det är språkkurser i mindre
språk, t.ex. japanska som erbjuds och läses på kvällstid en
gång per vecka. För mer information, kontakta din studieoch yrkesvägledare eller rektor på din skola. Skolan beslutar
om du kan läsa en kurs inom gemensamma gymnasiet.

Kommunala och fristående skolor
En kommunal gymnasieskola har kommunen som ägare,
så kallad huvudman.
Fristående gymnasieskolor har en annan typ av huvudman. Det kan vara stiftelser, privata företag eller ideella
organisationer. Fristående skolor måste ha tillstånd av
Skolinspektionen och bekostas genom kommunala bidrag
från de antagna elevernas hemkommuner.

Vad ska jag välja? 2022
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Var kan du söka?

Riksrekryterande utbildningar

Samverkan inom Göteborgsregionen
Ett samverkansavtal innebär att ett antal kommuner tillsammans erbjuder elever utbildning på sina gymnasieskolor.
Inom Göteborgsregionen finns ett sådant avtal för alla elever
som bor i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,
Tjörn samt Öckerö.
Det innebär att du som är folkbokförd i någon av dessa
kommuner kan söka fritt till alla nationella program och
inriktningar samt några av introduktionsprogrammen.
Alla sökande konkurrerar om platserna på samma villkor
och det är betygen som avgör om du kommer in. Sam
verkansavtalet finns att läsa i sin helhet på webbsidan
www.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen.
Till fristående skolor söker alla på samma villkor oavsett
var du bor.

Utbildningen har fått tillstånd av Skolverket att vara riksrekryterande. Elever från hela landet kan söka på samma
villkor till en riksrekryterande utbildning. Det är betygen
som avgör om du kommer in. Skolan kan också ställa krav
på att du har särskilda kunskaper i ett ämne som är viktiga
för utbildningen.
Utbildningen är inriktad mot ett särskilt område som
finns på ett fåtal gymnasieskolor i landet.
Exempel på riksrekryterande utbildningar med egna
examensmål är flygteknikutbildningen, marinteknikutbildningen, samiska näringar, sjöfartsutbildningen,
tågteknikutbildningen och yrkesdansarutbildningen.
International Baccalaureate IB är också riksrekryterande.
En riksrekryterande idrott, RIG (Riksidrottsgymnasium),
i kombination med program gör också hela utbildningen
riksrekryterande.

Studera utomlands?

Söka utanför Göteborgsregionen
Du kan söka till ett nationellt program och inriktning vid
en kommunal gymnasieskola i en annan kommun utanför
Göteborgsregionens samverkansområde. Skolorna tar i
första hand emot elever som är folkbokförda i skolkommunen eller samverkansområdet. Du blir då mottagen i andra
hand och kan bli antagen i mån av plats efter att alla inom
skolkommunen/samverkansområdet har erbjudits plats.
Erbjuds inte inriktningen inom det samverkansområde
du tillhör (är folkbokförd inom) kan du bli mottagen i första
hand.
Har du ett personligt skäl till att bli mottagen i första
hand ska du skriva ner detta och lämna till din studie- och
yrkesvägledare. Det kan till exempel vara närmre resväg eller
din sociala situation.
Det är den mottagande huvudman/kommun som tar beslut
om mottagande. Blir du mottagen i första hand är du med och
konkurrerar med kommunens eller samverkansområdets
sökande och det är betygen som avgör om du kommer in.
Till fristående skolor söker alla på samma villkor oavsett
var de bor.

Du kan studera hela eller delar av din gymnasieutbildning
utomlands. Många gymnasieskolor samarbetar med skolor
och andra utbildningsanordnare, företag och organisationer
i hela världen. Samarbetet kan exempelvis handla om elevpraktik, gemensamma teman eller studiebesök. Kontakta
den gymnasieskola du är intresserad av för att höra hur de
arbetar med internationalisering hos sig.
Tänk på att noga och i god tid ta reda på vad som gäller
när du kommer tillbaka till svenska studier.
Mer information om utlandsstudier hittar du på
Skolverkets webbplats Studera eller gör praktik utomlands
- Utbildningsguiden (skolverket.se)

Mer information om gymnasieskolor
hittar du på Skolverkets webbsida:
Gymnasievalet - Utbildningsguiden
(skolverket.se)

Naturbruksprogram
www.vgregion.se/naturbruk
Göteborgsregionen har samverkansavtal med Västra Göta
landsregionen när det gäller naturbruksprogram. Det innebär att du är mottagen i första hand och konkurrerar om
platserna på samma villkor som alla sökande folkbokförda
inom Västra Götalandsregionen.
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Ansökan och antagning
Gör din ansökan senast 1 februari 2022
på Gymnasieantagningens webbplats för
gymnasievalet www.indra2.se
Vill du ha hjälp med inloggning eller att lägga till val?
Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare.
Du som går i årskurs 9 i grundskolan får i början av december ett lösenord skickat till din folkbokföringsadress så att
du kan logga in och göra din ansökan.

Viktiga datum
Hittar du på www.indra2.se
Ansökan öppnar
7 december 2021

Ansök
senast
1 februari
2022

Idrott
Nationellt godkänd idrottsutbildning NIU och
Riksidrottsgymnasium RIG
Varierande datum mellan oktober och december 2021.
Ansökan görs hos respektive specialidrottsförbund
Riksidrottsförbundet (rf.se). Du måste också söka ett
gymnasieprogram att kombinera idrotten med. Detta
datum följer programmets sista ansökningsdag.

Efter sista ansökningsdatum
Efter att sista ansökningsdatum passerat kan du endast
göra nödvändiga justeringar i din ansökan med hjälp av din
studie- och yrkesvägledare. Ändringar inför slutantagningen
kan göras fram till den 1 juni 2022. Tänk på att IB, Estetiska
programmet och vissa introduktionsprogram kan ha andra
datum.

Viktiga datum för Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogram för grupp
Ansök senast 1 juni 2022
Introduktionsprogram för enskild i Göteborg:
Intresseanmälan senast 2 maj 2022
Övriga GR-kommuner:
Intresseanmälan senast 1 juni 2022

Frågor?
Tag kontakt med din studie- och yrkesvägledare om du
behöver hjälp med din inloggning eller har frågor om hur
du gör ditt gymnasieval.
Mer information finns på webbplatsen för gymnasievalet
www.indra2.se bland annat under Frågor och svar.

Ansökan
När du gör din ansökan väljer du program och inriktning
samt skola. De flesta inriktningar startar först i år 2, du
kommer under det första året på gymnasieskolan få välja
vilken inriktning du vill gå på. Om du redan
nu tror dig veta vilken inriktning du vill gå
kan du önska den nu men du antas då inte
till inriktningen utan till programmet. Vissa
yrkesprogram erbjuds också som lärlingsutbildning.
När du gör din ansökan är det mycket
viktigt att du lägger valen i rangordning med det valet du
helst vill ha högst upp och det val du minst vill ha längst
ner. På vissa program kan du göra extraval i idrott, individuellt val, instrument, profil och språk.

OBS!
Viktigt!

Ska du söka utbildning utanför GR?
Vissa utbildningar kan du lägga till själv. Ta kontakt med din
studie- och yrkesvägledare om du behöver mer information
eller hjälp med att lägga till val. Söker du utbildning med
färdighetsprov kan du ta kontakt med skolan för att höra
om vad som gäller för dig.

Ska du flytta?
Om du planerar att flytta till en kommun utanför Göteborgsregionen ska du i god tid meddela det. Du kan själv
anmäla din flytt på ansökningswebben. Gymnasieantagningen skickar vidare information om din flytt och ditt
gymnasieval till den kommun/det antagningskansli som
du planerar att flytta till. Du bör även själv ta kontakt
med antagningskansliet för att få reda på hur ditt gymnasieval kommer att hanteras där.

TALERÄTTEN – ELEVENS VAL OCH ANSVAR
Enligt Skollagen (29 kap 12 § Skollagen) har den som
fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan vid ansökan till
gymnasieskola. Det innebär att det är sökande elev
själv som väljer och är ansvarig för sin ansökan. Det
innebär också att den sökande har skyldighet att hålla
sig informerad om vad som gäller rörande gymnasievalet.
Den som hjälper den sökande kan inte hållas ansvarig om
den sökande gjort fel i sitt gymnasieval för att sökande
misstolkat eller inte tagit reda på vad som gäller.

Vad ska jag välja? 2022
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Vem kan söka till gymnasiet?

Färdighetsprov

Om du är folkbokförd i Sverige kan du ansöka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs 9
på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte
tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.
Om du inte är folkbokförd i Sverige utan exempelvis
asylsökande kan du ansöka till en gymnasieutbildning
om den påbörjas innan du har fyllt 18 år. Om du är över
18 år när gymnasieutbildningen påbörjas beslutar din
hemkommun om rätt till utbildning.

Estetiska programmet
De skolor som har estetiska programmet kan välja att ha
färdighetsprov som används i antagningen till gymnasiet.
Färdighetsprovet innebär att du under en dag får visa vad
du kan i ämnet och poängsätts därefter. Det är inget krav
att elever ska ha gjort färdighetsprov för att vara med i antagningen men det kan vara en fördel i konkurrensen med
övriga sökande. Resultatet av ditt färdighetsprov räknas
samman med ditt betygsvärde. Elever som inte har gjort
färdighetsprov prövas endast på sina betyg.
Kallelsen till färdighetsprov skickas till sökande elever
per automatik via ansökningswebben Indra2.se vid
två tillfällen under våren. Första gången då elevernas
webbansökan stänger inför preliminärantagningen i februari och andra tillfället i maj då nytillkomna sökande
samt sökande utanför Göteborgsregionen blir kallade.
I de fall det finns ett samarbete mellan kommunala
skolor inom samma provgrupp (utbildningar med likadana
program och inriktningar) kallas elever endast till ett
provtillfälle. Eleven gör provet på den utbildning som
sökts som förstahandsval och resultatet gäller då även vid
antagning till lägre val.
Fristående skolor som har färdighetsprov meddelar i
kallelsen hur deras färdighetsprov kommer att utföras.
Har du frågor om färdighetsprov kontaktar skolan du
har ansökt till för att höra om vad som gäller för dig.

Behörighet till nationella program
Yrkesprogram
• Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk,
• engelska och
• matematik samt
• fem andra ämnen.
Högskoleförberedande program
• Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk,
• engelska och
• matematik samt
• nio andra ämnen.
Utöver dessa behörighetskrav måste du för behörighet
till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet
och Samhällsvetenskapsprogrammet ha lägst betyget E i
geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.
För behörighet till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste du ha lägst betyget E i biologi, fysik
och kemi.
Introduktionsprogrammen (IM)
För dig som inte är behörig till nationella program kan du
läsa mer om behörighet till Introduktionsprogrammen IM
på sidan 108.

Dispens från behörighetskravet i engelska
För att vara behörig till nationella program krävs godkänt betyg i engelska. Elever som på grund av särskilda
personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i
undervisningen i engelska under en betydande del av sin
tid i grundskolan eller motsvarande utbildning kan söka
dispens från kravet på behörighet i engelska.
Det är mottagande skola som tar beslut om dispens
beviljas under förutsättning att eleven bedöms ha möjligheter att klara studierna på det sökta programmet. För
att bli antagen måste eleven i övrigt vara behörig till den
sökta utbildningen och konkurrerar med sitt meritvärde.
Kontakta din skola för mer information och ansökan.
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Andra antagningsprov
Särskild variant, spetsutbildning, International Baccalaureate IB och idrottsutbildning får ordna prov eller test till
sina utbildningar för att se vilka tidigare erfarenheter de
som söker utbildningen har eller ställa krav i särskilda
ämnen. Skolornas prov och urval för antagning skiljer sig åt.
För mer information om vad som krävs för antagning till de
olika programmen, kontakta den skola du är intresserad av.
Tänk på att dessa utbildningar kan ha andra ansökningsdatum.

Betygspoäng, meritvärde och urval
Du söker till gymnasieskolan med ditt slutbetyg från årskurs
9 och eventuellt senare kompletterade betyg. Om det till en
utbildning finns fler sökande än det finns platser används
betygen som urvalsinstrument. Eleven med högst betyg
kommer in först. Inför antagningen räknas betygen om
till siffror.
För betygssystemet gäller att A ger 20 poäng, B ger
17,5 poäng, C ger 15 poäng, D ger 12,5 poäng och E ger 10
poäng. Det är summan av dina 16 bästa betyg som räknas.
Om du får betyg i moderna språk som språkval får du dessutom lägga till det betyget. Du får då räkna totalt 17 betyg.

www.indra2.se

Har du poäng från färdighetsprov läggs dessa också till.
Detta blir ditt meritvärde.

Fri kvot, utländska betyg
Har du slutbetyg från avslutad grundskola i utlandet och
går på skola inom Göteborgsregionen? Kontakta din skola
för mer information och ansökan. Går du på skola i utlandet
finns mer information på indra2.se vid Frågor och svar.

Fri kvot, särskilda omständigheter
Om det föreligger tillfälliga men starka medicinska eller
sociala skäl kan sökande prövas till utbildning utan att
konkurrera med sitt meritvärde inom så kallad Fri kvot
Särskilda omständigheter. Särskild ansökan görs till visst
datum. Se datum i kalendern på Indra2.se
Du måste vara behörig till programmet för att bli
antagen. Kontakta din skola för mer information och
ansökan.

Antagningsbesked
Antagning
Vid de olika antagningarna prövas dina val i den
ordning som du har rangordnat dem; först val 1, därefter
val 2, val 3 osv. Du prövas på dina val utifrån ditt betyg/
ditt meritvärde. Om ditt meritvärde räcker till flera av de
utbildningar du söker, blir du antagen till det alternativ
som ligger överst. När du blir antagen på ett val prövas du
inte på de lägre valen. Du kan endast bli antagen till ett val.

Preliminärt antagningsbesked
I mitten av april kan du ta del av ett preliminärt antagningsbesked. Om du går i årskurs 9 grundar sig den preliminära
antagningen på ditt höstterminsbetyg, för övriga på slutbetyget från grundskolan och eventuella senare kompletteringar. Till introduktionsprogrammen för enskild görs
ingen preliminär antagning. Söker du med utländska betyg
prövas du inte på dem förrän i slutantagningen.
Beskedet kan komma att ändras i slutantagningen på
grund av förändrad konkurrens som till exempel ökat
antal sökande och höjda betyg.

Slutantagningsbesked
Slutantagningsbeskedet
baseras på ditt slutbetyg
och du tar del av beskedet
på gymnasieantagningens
webbplats för gymnasievalet, www.indra2.se i slutet
av juni. Det är viktigt att
du läser all information på
antagningsbeskedet.

På antagningsbeskedet kan du se om du
• blivit antagen
• blivit reserv
• inte blivit antagen

Antagen
Om du är antagen till en utbildning ska du tacka ja eller
avstå erbjuden plats. Där står också tid och plats för
uppropet.

Reserv
Reservantagningen startar i början av augusti och pågår till
första veckan i september.
Gymnasieantagningen bevakar din turordning. Om
du inte har tillräckliga betyg för att bli antagen till ditt
val 1 prövas du automatiskt på ditt val 2 och så vidare.
Du får en reservplacering utifrån ditt meritvärde till alla
utbildningar du inte blivit antagen till och som är högre
prioriterade än den plats du blivit antagen till, förutsatt
att du är behörig till utbildningen.
Om du är reserv till något utav dina högre val fortsätter Gymnasieantagningen att pröva dig om det blir en
ledig plats.
Du ska tacka ja till eller avstå din reservplats. Om du
fortfarande är reserv när uppropet har varit kontaktar
Gymnasieantagningen dig via mejl och/eller telefon när
ledig plats finns. Du behöver då vara beredd att tacka ja
eller nej till platsen.

Om du inte är antagen
Om du inte är antagen på någon av de utbildningar du
sökt eller inte vill ha din antagna plats ska du kontakta din
skolas/kommuns studie- och yrkesvägledare. Då kan du få
hjälp att göra omval. Särskilda regler gäller för omval efter
slutantagningen.

Frågor om antagningen under sommaren
Frågor om antagningen under sommaren besvaras i
första hand av den studie- och yrkesvägledare som hjälpt
dig med ansökan. Kontaktinformation till din studieoch yrkesvägledare eller studie- och yrkesvägledare i
din kommun finns på www.indra2.se webbplatsen för
gymnasievalet under Mitt gymnasieval.

Kan antagningen överklagas?
Mer info
finns på
www.indra2.se

Du kan inte överklaga beslutet om antagning. Om du anser
att ditt gymnasieval behandlats felaktigt kan du skriva till
Gymnasieantagningen och påpeka detta. Om det har begåtts
något fel kommer det att rättas till.

Antagningspoäng
Antagningspoängen varierar från år till år beroende på vilka
betyg eleverna som söker har och hur många gymnasieplatser det finns. Statistik från föregående år finns på
goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen

Vad ska jag välja? 2022
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Studieekonomi och skolkort

Nationella program

Studiehjälp, Centrala
Studiestödsnämnden (CSN)

Om programmen

Västtrafik, skolkort

Studiehjälp utbetalas för att du studerar, normalt tio
månader per läsår. Bidragen betalas vanligtvis ut den sista
vardagen i månaden. Du kan också i vissa fall få studiebidrag för studier på gymnasieskola utomlands. Om du inte
är svensk medborgare gäller särskilda regler www.csn.se

Studiehjälp (samlingsnamn för de olika
bidragen) kan bestå av 3 delar:
• Studiebidrag
• Extra tillägg
• Inackorderingstillägg

Studiebidrag
Studiebidraget är på 1 250 kr/månad och fås utan ansökan
när du är inskriven och studerar på en gymnasieskola.
Studiebidrag behöver du inte ansöka om för gymnasiestudier
i Sverige som svensk medborgare. Det fungerar som en
förlängning av barnbidraget. Du får det när du har fyllt 16
år och studerar på heltid. Om du är under 18 år betalas den
ut till din vårdnadshavare. Från och med månaden efter du
fyller 18 år betalas den ut till dig själv.

Extra tillägg
Extra tillägg är ett bidrag som prövas med hänsyn till dina
och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Ansökan
görs via www.csn.se

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg kan du ansöka om hos CSN när du
går på en fristående gymnasieskola och inte kan bo hemma
under dina studier. Det gäller både fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor. Du kan få det
även om du inte fyllt 16 år. Om du läser på en kommunal
gymnasieskola ansöker du om inackorderingstillägget från
din hemkommun.

Med skolkort kan du som går i gymnasiet resa på vardagar.
Kommunen du bor i bestämmer om du får ett skolkort. Mer
information och blanketter för detta finns på respektive
kommuns webbsidor eller skola. Se även
vasttrafik.se/biljetter/andra-biljetter/skolkort/

Här gäller kortet
Det står på ditt kort under vilka tider och i vilka zoner du får
resa. Om du vill resa i fler zoner än vad som står på kortet
kan du vända dig till din skola för att få information om
hur du ska göra. Det gäller på alla Västtrafiks fordon och
vissa tåg helgfri måndag–fredag under hela läsåret med
uppehåll under jullovet.
Skolkort eller Skolstartkort delas vanligtvis ut den första
skoldagen på höstterminen. Om eleven har haft skolkort
redan i grundskolan, kan det kortet användas nästkommande läsår 10 augusti–15 september, under förutsättning
att gymnasieskolan ligger i det område som kortet är giltigt. Om eleven behöver ett skolkort med större geografisk
giltighet än det som delas ut vid skolstart, kan man i vissa
fall ansöka om det hos skolan.

För mer information
Kontakta din skola eller Västtrafik
Västtrafik
Tel 0771-41 43 00
www.vasttrafik.se
Kontaktuppgifter till Västtrafik finns även längst bak
i katalogen.

För mer information
Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Centrala
Studiestödsnämnden CSN.
Centrala studiestödsnämnden CSN
Olika telefonnummer och e-postadresser för olika ärenden,
www.csn.se
Kontaktuppgifter till CSN finns även längst bak
i katalogen.
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Yrkesprogram och
högskoleförberedande program
Gymnasieskolan har 18 nationella program där 12 är yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program.
Yrkesprogrammen skall förbereda dig inför yrkeslivet
och ger behörighet till yrkeshögskola. De kan även leda till
studier på högskolan eller universitetet genom att du väljer
att läsa till en till två kurser i svenska/svenska som andra
språk samt en kurs i engelska för att få grundläggande
högskolebehörighet. Mer information gällande detta finns
på respektive yrkesprogram.
De högskoleförberedande programmen ger dig en
grundläggande högskolebehörighet inför studier på högskolan eller universitet efter gymnasieskolan. Om du vill
ha särskild behörighet till viss högskoleutbildning är det
viktigt att du planerar dina studier.
Tala gärna med din studie- och yrkesvägledare på din
skola om du vill studera vidare på högskolan.

Yrkesprogram skolförlagt eller lärling? Två
vägar mot samma examen
Det är möjligt att gå ett yrkesprogram som lärlingsutbildning i gymnasieskolan. Det innebär att du går
minst halva din gymnasieutbildning på en eller flera
arbetsplatser. Du får samma kunskaper som de elever som
läser yrkesprogrammet i skolan.
Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en
annan utbildning, utan enbart att du lär dig i en annan
miljö och på ett annat sätt. På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt vissa delar av
yrkesämnena som du behöver i ditt yrke.
Det skiljer sig mellan kommunerna hur många lärlingsplatser som finns inom olika program. Du måste själv ta
reda på vilka möjligheter du har där du bor. Ta hjälp av
din studie- och yrkesvägledare!

Att vara lärling
Genom att vara lärling får du möjlighet att lära dig ett yrke
genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i
skolan. Den största skillnaden mellan en lärlingsutbildning
och annan yrkesutbildning i gymnasieskolan är att du är en
del av ett arbetslag på en arbetsplats. På arbetsplatsen gör
du det mesta av din yrkesutbildning och din yrkeslärare
har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen.
Tillsammans utformar ni din utbildning på bästa sätt för
att du även skall kunna vara beredd på att lägga ner tid på
dina skolförlagda ämnen.

Under din studietid har du en fot i arbetslivet och en i
skolan vilket innebär att du både får en yrkesexamen från
gymnasieskolan och kontakter inom arbetslivet.
Du som går en lärlingsutbildning har rätt att läsa in
grundläggande högskolebehörighet.

Lärlingsersättning
Du som går på en gymnasial lärlingsutbildning kan söka
lärlingsersättning. Det är ett bidrag för måltider och resor
som du kan få när du är lärling på en arbetsplats. För att
kunna få bidraget måste du uppfylla ett antal krav. Läs
mer på www.csn.se

Gymnasieexamen
Det finns två examina i gymnasieskolan; en för yrkes
program och en för högskoleförberedande program.
För examina både för yrkes- och
högskoleförberedande program krävs att du har:
– läst 2 500 gymnasiepoäng
– 2  250 gymnasiepoäng med minst E i (godkänt)
– godkänt betyg på gymnasiearbetet
För yrkesprogram krävs dessutom att du har:
– godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk  1,
engelska 5, matematik 1a
– godkända betyg på kurser inom de programgemensamma
ämnena med minst 400 gymnasiepoäng
För högskoleförberedande program krävs istället
att du har:
– godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk 1–3,
engelska 5–6, matematik 1b eller 1c

Grundläggande högskolebehörighet
Examen från ett högskoleförberedande program ger dig
grundläggande högskolebehörighet. Med examen från
ett yrkesprogram behöver du lägga till svenska/svenska
som andraspråk kurs 2 och 3 och engelska kurs 6 för att få
behörighet. Du har rätt att läsa kurserna som individuellt
val eller som utökad kurs medan du går i gymnasieskolan,
eller efteråt på vuxenutbildningen. Du kan läsa mer om
hur du uppnår grundläggande högskolebehörighet under
respektive yrkesprogram på programsidorna.

Särskild behörighet
Utöver den grundläggande högskolebehörigheten kan
vissa högskolor/universitet ha krav på särskild behörighet.
Dessa finner du under respektive högskolas/universitets
webbplatser. Lägsta betygskrav är godkänt (E) om det inte
står något annat.

Vad ska jag välja? 2022
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Programmen

Högskoleförberedande program
Yrkesprogram

Snabbguide
Programstruktur

Inriktningar

Gymnasiegemensamma ämnen
De gymnasiegemensamma ämnena är samma ämnen för
alla program men omfattningen varierar mellan programmen. Det finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
De gymnasiegemensamma ämnena är:
• Engelska
• Historia
• Idrott och hälsa
• Matematik
• Naturkunskap*
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska/Svenska som andraspråk

Programfördjupningar

Såhär mycket gymnasiegemensamma ämnen
läser du på de olika programmen
YRKESPROGRAM
Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Naturkunskap*
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska/Svenska
som andraspråk

Alla program utom Hotell- och turismprogrammet och
Vård- och omsorgsprogrammet har nationella inriktningar
som delar programmen i olika intresseområden. Estetiska
programmet, Hantverksprogrammet, Industritekniska
programmet och Naturbruksprogrammet får starta sina
inriktningar redan i år 1 och då behöver du välja inriktning
redan när du söker utbildningen. De andra programmens
inriktningar startar i år 2 eller 3 och väljs när du går på
skolan. Antal platser på inriktning kan vara begränsade, så
att det blir konkurrens. Skolan gör då urval. Inriktningar
startar bara om tillräckligt många elever väljer den.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p

200p
50p/100p/200p
100p
100p/200p/300p
100p
50p
100p/200p

100p

300p

*Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet
läser inte ämnet Naturkunskap eftersom andra natur
vetenskapliga ämnen ingår i programmen.

Programgemensamma
karaktärsämnen
Programgemensamma karaktärsämnen är ämnen som
ger programmet en identitet och utmärker programmet.

Programfördjupningar är kurser som ska komplettera de
andra ämnena du läser och ge dig utrymme att specialisera
dig på något. På yrkesprogram ska programfördjupningarna motsvara de krav som arbetslivet och branscherna
ställer. På högskoleförberedande program skall programfördjupningarna vara kurser som har s ärskild betydelse
för fortsatta studier på högskolan. För alla program ingår
kurser i programmering och tillämpad programmering som
programfördjupning om sådana kurser inte på annat sätt
ingår i programmet.

Individuellt val
Individuellt val ger dig chans att forma din utbildning efter
intresse och behov. Skolorna väljer i stort sett själva vilka
kurser som skall erbjudas som individuellt val.

Gymnasiearbete
Under åren på skolan ska du göra ett större arbete som
kallas gymnasiearbete där du visar att du lärt dig och klarat
av programmets mål. Gymnasiearbetet måste vara godkänt
för att du ska få examen.

Här är en snabbguide med respektive programs nationella inriktningar
samt exempel på yrkesutgångar för yrkesprogrammen. På varje programs
sida finns en tydligare beskrivning.

BF

Barn- och fritidsprogrammet

sid 14

Fritid och hälsa • Pedagogiskt och socialt arbete
EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Personal på badanläggningar, sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar, personlig
tränare • Barnskötare, elevassistent • Arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet, personlig assistent, väktare

BA

Bygg- och anläggningsprogrammet

sid 18

Anläggningsfordon • Husbyggnad • Mark och anläggning • Måleri • Plåtslageri
EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Anläggningsmaskinförare • Betongarbetare, glastekniker, golvläggare, håltagare, murare, plattsättare,
stenmontör, ställningsbyggare, takmontör, träarbetare • Beläggningsarbetare, bergarbetare, järnvägstekniker,
väg- och anläggningsarbetare mot gaturum, parker, väg och infrastruktur

EK

Ekonomiprogrammet sid 22
Ekonomi • Juridik

EE

El- och energiprogrammet sid 26
Automation • Dator- och kommunikationsteknik • Elteknik • Energiteknik
EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Automationstekniker inom fastighet, industri eller process • Elektronikproduktionstekniker,
hemservice inom tekniker eller nätverkstekniker • Distributionselektriker, industrielektriker, installationselektriker, järnvägstekniker – el och signal • Driftsoperatör – allmän, kraft- och värmeteknik eller vatten- och miljöteknik

ES

Estetiska programmet sid 30
Bild och formgivning • Dans • Estetik och media • Musik • Teater

FT

Fordons- och transportprogrammet sid 34
Karosseri och lackering • Lastbil och mobila maskiner • Personbil • Transport
EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Lagerarbetare, reservdelspersonal, terminalarbetare • Billackerare, bilskadereparatör •
Lastbilsmekaniker, maskinmekaniker • Personbilsmekaniker • Bussförare, lastbilsförare

FA

FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET sid 38
Handel och service

Arbetsförlagt lärande, APL
Arbetsplatsförlagt lärande, APL, på en eller flera
arbetsplatser görs på alla yrkesprogram i minst 15 veckor
och ännu mer om du går som lärling. Du ska under den
tiden få chans att lära dig mer om yrkesområdet du läser.

Läs mer om programmen, inriktningar
och programstruktur på sidan 11.

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Marknadsassistent, kundtjänstbiträde, marknadsassistent, personalassistent,
redovisningsassistent, säljassistent • Butikssäljare, företagssäljare, inköpsassistent, lagerarbetare

HV

Hantverksprogrammet sid 42
Finsnickeri • Florist • Frisör, barberare och hår- och makeupstylist • Textil design
• Övriga hantverk EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Båtbyggare, inredningssnickare, möbelsnickare, trä- och bygg-

varuhandel • Florist • Frisöraspirant, hudvård, hår- och makeupstylist • Inköpsassistent, sömmerska, textil och konfektion
• Glasblåsare, guldsmed, hovslagare, silversmed, sotare, timmerman, urmakare

12
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HT

BF
Hotell- och turismprogrammet sid 46
Inga nationella inriktningar
EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Konferensvärd, receptionist, våningsservice • Aktivitets-och eventvärd, mötes-,
event- och gruppbokning

HU

Humanistiska programmet sid 50

Barn och fritid
Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och
vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

Kultur • Språk

IN

Industritekniska programmet sid 54
Driftsäkerhet och underhåll • Processteknik • Produkt och maskinteknik • Svetsteknik
EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Automationsmekaniker, servicemekaniker, underhållsmekaniker • Industrilackerare,
laboratorietekniker inom kemisk industri, processoperatör • CNC-operatör – metall eller trä, gjutare, maskinsnickare,
sågverksoperarör, verktygsmakare • Internationell svetsare, svetsare

NB

Naturbruksprogrammet sid 58
Djurvård • Hästhållning • Lantbruk • Naturturism • Skogsbruk • Trädgård
EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Arbete med hundar, djurvårdare inom djurens hälso-och sjukvård • Hästskötare med inriktning
mot ridning eller trav • Arbete med lantbrukets, lantbruksdjur, lantbruksmaskiner, växtodling • Arbete med naturguidning •
Skogsmaskinförare, skogsmaskinservice, skogsvårdare, viltförvaltare • Trädgårdsarbete med inriktning mot frilandsodling,
skötsel av utemiljöer trädgårdsanläggning, växthusodling

NA

Naturvetenskapsprogrammet sid 62
Naturvetenskap • Naturvetenskap och samhälle

RL

Restaurang- och livsmedelsprogrammet sid 66
Bageri och konditori • Kök och servering
EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Bagare, konditor • Butikssäljare inom färskvaror och delikatess • Kock, servitris eller servitör.

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet sid 70
Beteendevetenskap • Medier, information och kommunikation • Samhällsvetenskap

TE

Teknikprogrammet sid 74
Design och produktutveckling • Informations- och medieteknik • Produktionsteknik •
Samhällsbyggande och miljö • Teknikvetenskap

VF

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR

Fritid och hälsa

Personal på badanläggningar/sporthallar,personal
på idrotts- och fritidsanläggningar, personlig tränare

Pedagogiskt och socialt arbete

Barnskötare, elevassistent, arbete med stöd och service inom
funktionshinderområdet, personlig assistent, väktare

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete
och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras
behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig
om hälsa och arbetsmiljö.
På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska
värderingar och mänskliga rättigheter.

Så är programmet upplagt , se även
programstrukturen på nästa sida
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska
eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser
du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre
av de ämnen du läst i grundskolan.
Programgemensamma karaktärsämnen är: hälsa, naturkunskap, pedagogik, samhällskunskap och svenska eller
svenska som andraspråk.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

VVS- och fastighetsprogrammet sid 78

Gymnasiearbete

Fastighet • Kyl- och värmepumpsteknik • Ventilation • VVS

I slutet av Barn- och fritidsprogrammet ska du göra ett
gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får
visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja
jobba med det du utbildat dig till.

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Fastighetsskötare, fastighetstekniker • Kyl- och värmepumpsmontör •
Industrirörsmontör, isoleringsmontör, VVS-montör

VO

INRIKTNINGAR

Arbetsformer
Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt
eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta
initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna
att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig
erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta
av när du söker jobb.

Två inriktningar
Fritid och hälsa
Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Inriktningen ger
möjlighet till jobb som till exempel personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.
Pedagogiskt och socialt arbete
Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande.
Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer
och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent,
personlig assistent eller arbete med stöd och service inom
funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till
jobb som väktare.

Vård- och omsorgsprogrammet sid 82
Inga nationella inriktningar
EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg

14

www.indra2.se

Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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BF BF

PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE 300 POÄNG

Pedagogiskt arbete ................................. 200
Socialt arbete.......................................... 100

100 P

FRITID OCH HÄLSA 300 POÄNG
Fritids- och friskvårdsverksamheter........... 200
Fritids- och idrottskunskap ...................... 100

GYMNASIEARBETE

Hälsopedagogik .......................... 100
Naturkunskap 1a:2 ....................... 50
Kommunikation ........................... 100
Lärande och utveckling ............... 100
Människors miljöer ...................... 100
Pedagogiskt ledarskap ................ 100
Samhällskunskap 1a:2 ................. 50
Svenska 2 ................................... 100
eller
Sv som andraspråk 2................... 100

200 P

INRIKTNINGAR 300 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

Engelska 5 .................................. 100
Historia 1a:1 ................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1a ............................. 100
Naturkunskap 1a:1 ....................... 50
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1a:1 ................. 50
Svenska 1 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1.......... 100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
700 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

300 P

PROGRAMSTRUKTUR BF Läs om programstruktur på sidan 11

Aktiviteter och värdskap

KURS

POÄNG

Aktiviteter och upplevelser .............................100
Besöksnäringen ..............................................100
Guide och reseledare .....................................100
Brand, bevakning och säkerhet Akut omhändertagande ..................................100
Bevakning och säkerhet .................................300
Brand och räddning .......................................200
Vardagsolyckor ...............................................100
Dansorientering
Dansorientering .............................................100
Digitalt skapande
Digitalt skapande 1 ........................................100
Engelska
Engelska 6…………………………........................100
Entreprenörskap
Entreprenörskap .............................................100
Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 1 ..............................100
Eventteknik
Eventteknik ....................................................100
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Bad- och friskvårdsanläggningar ....................100
Drift och underhåll av fritidsanläggningar .......100
Fritidsmiljöer och arenor ................................100
Fritids- och idrottskunskap Fritids- och idrottskunskap .............................100
Grundläggande vård och omsorg
Grundläggande vård och omsorg ....................100
Historia
Historia 1a2 .....................................................50
Hälsa
Kost och hälsa ...............................................100
Mental träning ...............................................100
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2 ..........................................100
Juridik
Rätten och samhället .....................................100
Konferens och evenemang Konferens och evenemang .............................100
Larm och säkerhetsteknik Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem .....100
Massage
Massage 1 .....................................................100
Massage 2 .....................................................100
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ÄMNE

KURS

Matematik
Mediekommunikation
Musik

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

ALE: Yrkesgymnasiet Ale* LÄRLING
GÖTEBORG: Burgårdens Gymnasium LÄRLING, Drottning Blankas
Gymnasieskola Gårda*
HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium LÄRLING
LERUM: Lerums gymnasium

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Burgårdens Gymnasium även LÄRLING, Yrkesgymnasiet*
LÄRLING
HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium LÄRLING,
Praktiska Gymnasiet Kungsbacka* LÄRLING
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
LERUM: Lerums gymnasium
MÖLNDAL: Krokslättsgymnasiet även LÄRLING
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

POÄNG

Matematik 2a ................................................100
Textkommunikation ........................................100
Bruksspel och ackompanjemang ....................100
Rytmik ...........................................................100
Naturguidning
Naturguidning 1 .............................................100
Naturguidning 2 .............................................200
Naturkunskap
Naturkunskap 2 .............................................100
Pedagogik
Aktivitetsledarskap .........................................100
Barns lärande och växande ............................100
Pedagogiska teorier och praktiker ..................100
Pedagogiskt arbete
Dramapedagogik ............................................100
Skapande verksamhet ....................................100
Programmering
Programmering 1 ...........................................100
Psykologi
Psykologi 1 ......................................................50
Psykologi 2b ....................................................50
Reseproduktion och marknadsföring
Marknadsföring och försäljning ......................100
Socialt arbete
Socialt arbete 2..............................................100
Sociologi
Etnicitet och kulturmöten ...............................100
Sociologi ........................................................100
Ungdomskulturer ............................................100
Specialpedagogik
Specialpedagogik 1 .......................................100
Specialpedagogik 2 .......................................100
Svenska
Svenska 3 ......................................................100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 3 ............................100
Tillämpad programmering Tillämpad programmering...............................100
Träningslära
Träningslära 1 ................................................100
Träningslära 2 ................................................100
Yttre miljö
Yttre miljö — anläggningar .............................100
Yttre miljö — maskiner och verktyg .................100

8
2
11

Inriktning Fritid och hälsa

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 600 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information.
ÄMNE

Skolor med barn- och
fritidsprogrammet

*fristående skola

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som
lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet. Inriktningar
utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i
samråd med respektive skola erbjudas som lärling senare.
Kontakta respektive skola för mer information.

12
1
6

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

Uppnå grundläggande högskolebehörighet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det
viktigt att du planerar dina studier. Du väljer då till en kurs
i svenska 3/svenska som andraspråk 3 plus även en kurs i
engelska 6. Då har du alltid rätt att använda det individuella
valet. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om hur
du kan lägga upp dina studier för att bli högskolebehörig
och om du har frågor kring eftergymnasiala studier och
eventuell särskild behörighet.

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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BF BA

Anteckningar

Bygg och anläggning
Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga,
underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshög
skolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

INRIKTNINGAR

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR

Anläggningsfordon

Anläggningsmaskinförare

Husbyggnad

Betongarbetare, glastekniker, golvläggare, håltagare, murare, plattsättare,
stenmontör, ställningsbyggare, takmontör, träarbetare

Mark och anläggning

Beläggningsarbetare, bergarbetare, järnvägstekniker, väg- och anläggningsarbetare mot gaturum, parker, väg och infrastruktur

Måleri

Byggnadsmålare

Plåtslageri

Byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om byggnation och anläggning. Du får kunskap
om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt.
Du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för
att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska
eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser
du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre
av de ämnen du läst i grundskolan. Programgemensamt
karaktärsämne är: bygg och anläggning.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Gymnasiearbete
I slutet av programmet ska du göra ett gymnasiearbete
inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de
kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du
utbildat dig till.

Arbetsformer
Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser
enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga
att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva eget företag. Du tränar dig i att planera,

18

Vad ska jag välja? 2022

genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med
moderna metoder. Du lär dig att välja utrustning, metoder
och att arbeta på ett säkert sätt.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig
erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta
av när du söker jobb.

Fem inriktningar
Anläggningsfordon
Du lär dig om trafik och markarbeten inom väg- och ledningsarbete. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex.
anläggningsmaskinförare.
Husbyggnad
Du lär dig om byggnation och renovering av byggnader,
broar och andra anläggningar. Inriktningen ger möjlighet
till jobb som t.ex. betongarbetare, golvläggare, murare,
glastekniker, ställningsbyggare eller träarbetare.
Mark och anläggning
Du lär dig om markarbeten för vägar, järnvägar och plattoch stenbeläggningar m.m. Inriktningen ger möjlighet till
jobb som t.ex. väg- och anläggningsarbetare eller järnvägstekniker.
Måleri
Du lär dig om ny- och ommålning, uppsättning av olika
väggbeklädnader och färg. Inriktningen ger möjlighet till
jobb som t.ex. byggnadsmålare.
Plåtslageri
Du lär dig om plåtslageri inom byggnad, ventilation och
inneklimat. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex.
byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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BA BA

Bygg och anläggning 1 ................ 200
Bygg och anläggning 2 ................ 200

ANLÄGGNINGSFORDON 900 P
Anläggningsförare 1 ...................................200
Anläggningsförare 2 ...................................200
Anläggningsförare 3 ...................................200
Anläggningsförare 4 ...................................200
Anläggningsförare process .........................100

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

HUSBYGGNAD 700 P
Husbyggnad 1 ............................................100
Husbyggnad 2 ............................................200
Husbyggnad 3 – ombyggnad.......................200
Husbyggnadsprocessen .............................200

100 P

Engelska 5 .................................. 100
Historia 1a:1 ................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1a ............................. 100
Naturkunskap 1a:1 ....................... 50
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1a:1 ................. 50
Svenska 1 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1.......... 100

GYMNASIEARBETE

INRIKTNINGAR
400–900 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG

300–
800 P

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

200 P

PROGRAMSTRUKTUR BA Läs om programstruktur på sidan 11

MARK OCH ANLÄGGNING 500 P
Anläggning 1 .............................................100
Anläggning 2 .............................................200
Anläggningsprocessen ...............................200
MÅLERI 400 P
Måleri 1 .....................................................200
Måleriprocessen ........................................200
PLÅTSLAGERI 400 P
Plåtslageri grunder .....................................100
Plåtslageriprocessen ..................................200
Ventilationsplåtslageri 1 .............................100

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300–800 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information
ÄMNE
Anläggning

KURS
POÄNG
Anläggning 1...........................100
Anläggning 2...........................200
Anläggning — gröna ytor..........200
Anläggning — ledningsbyggnad ..............................200
Anläggning — stensättning.......100
Anläggning — vägbyggnad........100
Anläggningsprocessen.............200
Arkitektur
Arkitektur — hus......................100
Arkitektur — rum......................100
Beläggning
Beläggning ..............................200
Beläggningsarbeten.................100
Beläggningsmaskiner...............100
Berghantering
Bergarbeten............................200
Bergborrning...........................200
Bergmaskiner..........................100
Bergsprängning.......................200
Betong
Betong 1 — lågform och
platta på mark........................100
Betong 2 — väggar och pelare.100
Betong 3 — bärlag...................100
Betong 4 — golv......................100
Cad
Cad 1
................................50
Cad 2
................................50
Design
Design 1 ..............................100
Elementmontering Elementmontering...................100
Entreprenörskap Entreprenörskap......................100
Fysik
Fysik 1a ..............................150
Företagsekonomi Entreprenörskap och
företagande.............................100
Företagsekonomi 1..................100
Golvläggning
Golvläggning 1........................100
Golvläggning 2 — våtrum.........100
Golvläggning 3 — trä och
laminat ..............................200
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ÄMNE
Husbyggnad

KURS
POÄNG
Husbyggnad 1.........................100
Husbyggnad 2.........................200
Husbyggnad 3 — ombyggnad...200
Husbyggnadsprocessen...........200
Husbyggnad — specialyrken
Specialyrken 1........................100
Specialyrken 2........................200
Specialyrken 3........................200
Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande.....100
Järnvägsbyggnad Järnvägsbyggnad 1..................100
Järnvägsbyggnad 2..................200
Järnvägsbyggnad 3..................200
Lackeringsteknik Färg och dekorationslackering.100
Industriell lackering.................200
Lackeringsteknik —
applicering ..............................100
Matematik
Matematik 2a..........................100
Mobila arbetsmaskiner
Grävmaskiner..........................200
Hjullastare ..............................200
Motor- och röjmotorsåg
Motor och röjmotorsåg 1.........100
Mur- och putsverk Mur- och putsverk 1 —
grundmurar.............................100
Mur- och putsverk 2 —
murverk ..............................100
Mur- och putsverk 3 — puts.....100
Måleri
Måleri 1 ..............................200
Måleri 2 ..............................200
Måleri 3 ..............................200
Måleri 4 ..............................200
Måleri 5 ..............................200
Måleri – dekorationstekniker...100
Måleri – äldre måleritekniker...100
Måleriprocessen......................200
Plåtslageri
Plåtslageri — grunder...............100
Plåtslageriprocessen...............200

ÄMNE
KURS
POÄNG
Plåtslageriteknik Byggnadsplåtslageri 1.............200
Byggnadsplåtslageri 2.............200
Byggnadsplåtslageri 3.............200
Byggnadsplåtslageri 4.............200
Kulturplåtslageri......................100
Lättbyggnadsteknik.................200
Plåtslageri — svetstekniker......100
Programmering Programmering 1.....................100
Svenska
Svenska 2 ..............................100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2......100
Teknik
Teknik 1 ..............................150
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering.......100
Trä
Bygga i trä ..............................100
Timring ..............................100
Trä 1 — stommar.....................100
Trä 2 — beklädnad..................100
Trä 3 — montage.....................100
Tätskikt våtrum Tätskikt våtrum........................100
Ventilationsinstallation
Ventilationsisolering................200
Ventilationsmontering 1...........100
Ventilationsmontering 2...........200
Ventilationsservice…..........…..100
Ventilationsplåtslageri
Ventilationsplåtslageri 1..........100
Ventilationsplåtslageri 2..........200
Ventilationsteknik Luftbehandling........................100
Ventilationsteknik —
injustering ..............................100

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

Skolor med bygg- och
anläggningsprogrammet

8
2
11

Inriktning Anläggningsfordon

12

ALE: Yrkesgymnasiet Ale* LÄRLING
GÖTEBORG: Bräckegymnasiet
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium LÄRLING

Inriktning Husbyggnad

ALE: Yrkesgymnasiet Ale* LÄRLING
ALINGSÅS: Alströmergymnasiet LÄRLING
GÖTEBORG: Bräckegymnasiet, Peabskolan Göteborg*, Praktiska
Gymnasiet Göteborg* även LÄRLING, Yrkesgymnasiet Göteborg*
LÄRLING
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium LÄRLING,
Praktiska Gymnasiet Kungsbacka* LÄRLING
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium även LÄRLING
LERUM: Lerums gymnasium även LÄRLING
MÖLNDAL: Krokslättsgymnasiet LÄRLING
PARTILLE: Partille gymnasium LÄRLING
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

Inriktning Mark och anläggning

ALE: Yrkesgymnasiet Ale* LÄRLING
ALINGSÅS: Alströmergymnasiet LÄRLING
GÖTEBORG: Bräckegymnasiet, Peabskolan Göteborg*
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium LÄRLING
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium även LÄRLING
LERUM: Lerums gymnasium
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet LÄRLING

Inriktning Måleri

ALE: Yrkesgymnasiet Ale* LÄRLING
ALINGSÅS: Alströmergymnasiet LÄRLING
GÖTEBORG: Bräckegymnasiet, Praktiska Gymnasiet Göteborg* även
LÄRLING, Yrkesgymnasiet Göteborg* LÄRLING
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium LÄRLING
LERUM: Lerums gymnasium LÄRLING
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet LÄRLING

Inriktning Plåtslageri

ALE: Yrkesgymnasiet Ale* LÄRLING
GÖTEBORG: Bräckegymnasiet
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium LÄRLING
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet LÄRLING
*fristående skola

1
6

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

Uppnå grundläggande högskolebehörighet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det
viktigt att du planerar dina studier. Du väljer då till svenska
2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3 plus även en kurs
i engelska 6. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat
program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare
om hur du kan lägga upp dina studier för att bli högskolebehörig och om du har frågor kring eftergymnasiala studier
och eventuell särskild behörighet.
Har du mer funderingar och frågor om Bygg och anläggningsprogrammet, yrkesexamen eller gymnasieexamen?
Kontakta BYN.se

Andra utbildningar
Särskild variant

GÖTEBORG: Bräckegymnasiet: Bygg- och anläggningsprogrammet,
Ingenjörsutbildning husbyggnad

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som
lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet. Inriktningar
utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i
samråd med respektive skola erbjudas som lärling senare.
Kontakta respektive skola för mer information.

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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BA EK

Anteckningar

Ekonomi
Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då
framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig
hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta
studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Det här lär du dig på programmet

INRIKTNINGAR

Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar
ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder,
och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du
lär dig metoder att lösa företags problem. Du får insikt i
människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med
andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse
i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning
påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga
att analysera och bedöma juridiska problem.

Ekonomi

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På Ekonomiprogrammet är de gymnasiegemensamma
ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik,
naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och
svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än
på yrkesprogrammen.
Programgemensamma karaktärsämnen är företagseko
nomi, juridik, moderna språk och psykologi.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare
inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta
kan t.ex. vara ämnen som: filosofi, geografi, grafisk kommunikation, ledarskap och organisation, matematik, mediekommunikation, moderna språk, psykologi och sociologi.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Juridik

Arbetsformer
På programmet söker, analyserar och värderar du information källkritiskt. Du utgår från samhällsekonomiska,
företagsekonomiska och juridiska arbetsuppgifter som du
löser enskilt eller tillsammans med andra. Det utvecklar
din förmåga att resonera ur olika perspektiv och dra slutsatser och argumentera utifrån centrala begrepp, teorier
och modeller.
Du tränar dig i att strukturera och presentera dina resultat med vetenskapliga metoder för en given målgrupp.

Två inriktningar
Ekonomi
Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation.
Du lär dig att starta och driva ett företag.
Juridik
Du lär dig om rättsordningens betydelse i samhället och
hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din
förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Gymnasiearbete
I slutet av Ekonomiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera,
genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från
viktiga kunskapsområden på programmet.
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Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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EK EK

JURIDIK 300 P
Filosofi 1 .....................................................50
Affärsjuridik ...............................................100
Rätten och samhället .................................100
Psykologi 2a ................................................50

100 P

EKONOMI 300 P
Entreprenörskap och företagande ...............100
Företagsekonomi 2 ....................................100
Matematik 3b.............................................100

GYMNASIEARBETE

Företagsekonomi 1 ..................... 100
Privatjuridik ................................. 100
Moderna språk ........................... 100
Psykologi 1 ................................... 50

200 P

INRIKTNINGAR 300 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

Engelska 5 .................................. 100
Engelska 6 .................................. 100
Historia 1b .................................. 100
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1b.............................. 100
Matematik 2b.............................. 100
Naturkunskap 1b ........................ 100
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1b .................. 100
Samhällskunskap 2 .................... 100
Svenska 1 ................................... 100
Svenska 2 ................................... 100
Svenska 3 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1 ......... 100
Svenska som andraspråk 2 ......... 100
Svenska som andraspråk 3 ......... 100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
350 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 1250 POÄNG

300 P

PROGRAMSTRUKTUR EK Läs om programstruktur på sidan 11

Engelska
Entreprenörskap
Filosofi

KURS

POÄNG

Engelska 7......................................................100
Entreprenörskap..............................................100
Filosofi 1...........................................................50
Filosofi 2...........................................................50
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande...................100
Företagsekonomi 2.........................................100
Företagsekonomi — specialisering...................100
Marknadsföring...............................................100
Redovisning 2.................................................100
Geografi
Geografi 1.......................................................100
Geografi 2.......................................................100
Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation 1................................100
Historia
Historia 2a......................................................100
Historia 3........................................................100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering..................................................100
Hållbart samhälle
Politik och hållbar utveckling..........................100
Juridik
Affärsjuridik.....................................................100
Rätten och samhället......................................100
Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation............................100
Matematik
Matematik 3b.................................................100
Matematik 4...................................................100
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ÄMNE

KURS

POÄNG

Mediekommunikation
Textkommunikation.........................................100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1..........100
Moderna språk
Kinesiska 1–7...................................varje del 100
Moderna Språk 1–7..........................varje del 100
Naturkunskap
Naturkunskap 2..............................................100
Programmering
Programmering 1............................................100
Psykologi
Psykologi 2a......................................................50
Psykologi 2b......................................................50
Religionskunskap
Religionskunskap 2...........................................50
Religionskunskap — specialisering..................100
Samhällskunskap
Internationell ekonomi....................................100
Internationella relationer.................................100
Samhällskunskap 3.........................................100
Sociologi
Etnicitet och kulturmöten................................100
Sociologi.........................................................100
Svenska
Litteratur.........................................................100
Retorik............................................................100
Skrivande........................................................100
Tillämpad programmering Tillämpad programmering...............................100

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se
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Inriktning Ekonomi

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Amerikanska Gymnasiet*, Angeredsgymnasiet,
Aniaragymnasiet*, Aspero Idrottsgymnasium Göteborg*,
Donnergymnasiet*, Drottning Blankas Gymnasieskola Gårda*,
GTI:s gymnasieskola*, Gymnasieakademin*, Göteborgs Högre
Samskola*, Hvitfeldtska gymnasiet, International IT College of
Sweden*, Jensen gymnasium Göteborg*, Katrinelundsgymnasiet,
Kitas Ekonomi*, Kitas Gymnasium*, KLARA Teoretiska
Gymnasium Postgatan*, KLARA Teoretiska Gymnasium Vallgatan*,
Kunskapsgymnasiet Göteborg*, LM Engström gymnasium*,
NTI Handelsgymnasiet Göteborg*, Polhemsgymnasiet, Schillerska
gymnasiet, Sjölins gymnasium*
HÄRRYDA: Fridagymnasiet*, Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka*, Elof
Lindälvs gymnasium
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
LERUM: Lerums gymnasium
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

11
12
1
6

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

Inriktning Juridik

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information.
ÄMNE

Skolor med
ekonomiprogrammet

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Amerikanska Gymnasiet*, Angeredsgymnasiet,
Aniaragymnasiet*, Donnergymnasiet*, Drottning Blankas
Gymnasieskola Centrum*, GTI:s gymnasieskola*,
Gymnasieakademin*, Göteborgs Högre Samskola*, Hvitfeldtska
gymnasiet, Ingrid Segerstedts gymnasium*, Jensen gymnasium
Göteborg*, Katrinelundsgymnasiet, Kitas Ekonomi*, Kitas
Gymnasium*, KLARA Teoretiska Gymnasium Postgatan*,
KLARA Teoretiska Gymnasium Vallgatan*, Kunskapsgymnasiet
Göteborg*, LM Engström gymnasium*, Schillerska gymnasiet,
Sjölins gymnasium*
HÄRRYDA: Fridagymnasiet*, Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
LERUM: Lerums gymnasium
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

7
3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

Att tänka på
Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med
en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på
högskolan.

*fristående skola

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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EK EE

Anteckningar

El och energi
El- och energiprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för
automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du
kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

INRIKTNINGAR

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR

Automation

Automationstekniker – fastighet, industri, process

Dator- och kommunikationsteknik

Elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker, nätverkstekniker

Elteknik

Distributionselektriker, industrielektriker, installationselektriker, järnvägstekniker – el och signal

Energiteknik

Driftsoperatör – allmän, kraft- och värmeteknik eller vatten- och miljöteknik

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om produktion, installation och distribution av
system för el, energi och vatten. Du lär dig också om el- och
energiteknik, automation, dator- och kommunikationsteknik och IT-infrastruktur. Du studerar säkerhetsfrågor som
standarder och informationssäkerhet.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor
för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en
god hälsa.

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska
eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser
du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre
av de ämnen du läst i grundskolan.
Programgemensamma karaktärsämnen är: dator- och
kommunikationsteknik, elektroteknik, energiteknik och
mekatronik.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytter
ligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Gymnasiearbete
I slutet av el- och energiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du
har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med
det du utbildat dig till.

Arbetsformer
Du lär dig om produktion, installation och distribution av
system för el, energi och vatten. Du lär dig också om el- och
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energiteknik, automation, dator- och kommunikationsteknik och IT-infrastruktur. Du studerar säkerhetsfrågor som
standarder och informationssäkerhet.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för
att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig
erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta
av när du söker jobb.

Fyra inriktningar
Automation
Du lär dig om elektroteknik, datorteknik och teknik för drift
och underhåll. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex.
automationstekniker inom fastighet, industri eller process.
Dator- och kommunikationsteknik
Du lär dig att installera, administrera och reparera system
för datorer och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet
till jobb som t.ex. elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker eller nätverkstekniker.
Elteknik
Du lär dig att installera och reparera elanläggningar, larm
och system för tv och datorer. Inriktningen ger möjlighet
till jobb som t.ex. installationselektriker, industrielektriker
eller järnvägstekniker – el och signal.
Energiteknik
Du lär dig om drift och servicefunktioner inom branscherna
för energi, miljö, vatten och processer. Inriktningen ger
möjlighet till jobb som t.ex. driftoperatör inom kraft- och
värmeteknik eller driftoperatör inom vatten- och miljöteknik.

Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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EE EE

DATOR- & KOMMUNIKATIONSTEKNIK 400 P
Dator- och nätverksteknik ..........................100
Elektronik och mikrodatorteknik .................100
Kommunikationsnät 1.................................100
Nätverksteknik ...........................................100

100 P

AUTOMATION 400 P
Praktisk ellära ............................................100
Mät- och reglerteknik .................................100
Mät- och styrteknik ....................................100
Programmerbara styrsystem .......................100

GYMNASIEARBETE

Datorteknik 1a ............................ 100
Elektromekanik ........................... 100
Energiteknik 1 ............................. 100
Mekatronik 1 .............................. 100

700–
800 P

INRIKTNINGAR
400–500 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

Engelska 5 .................................. 100
Historia 1a:1 ................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1a ............................. 100
Naturkunskap 1a:1 ....................... 50
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1a:1 ................. 50
Svenska 1 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1.......... 100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
400 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

200 P

PROGRAMSTRUKTUR EE Läs om programstruktur på sidan 11

ELTEKNIK 500 P
Elkraftteknik ...............................................100
Praktisk ellära ............................................100
Elinstallationer ...........................................200
Kommunikationsnät 1.................................100
ENERGITEKNIK 400 P
Avhjälpande underhåll 1 ............................100
Praktisk ellära ............................................100
Energiteknik 2 ............................................100
Förnybar energi ..........................................100

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 700-800 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda. Kontakta resp. skola för mer
information.
ÄMNE
KURS
POÄNG
Automatiserade system
Allmän automationsteknik.........100
Avhjälpande och
förebyggande underhåll.............100
Cad
Cad 1..........................................50
Cad 2..........................................50
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik.........100
Datorsamordning och support..100
Digital kommunikationsteknik...100
Industriell informationsteknik....100
Multimediasystem.....................100
Driftsäkerhet och underhåll
Avhjälpande underhåll 1...........100
Avhjälpande underhåll 2...........100
Underhåll — driftsäkerhet..........100
Underhåll — elteknik.................100
Underhåll — hydraulik...............100
Underhåll — hydraulik och
pneumatik.................................100
Underhåll — lager och
smörjteknik...............................100
Underhåll — mekatronik............100
Underhåll — pneumatik.............100
Underhåll — produktionsmekanik....................................100
Underhåll — pumpteknik...........100
Underhåll — transmissioner
och uppriktning.........................100
Underhåll — vibrationsteknik.....100
Eldistributionsteknik
Belysningsnät............................100
Högspänningsnät......................100
Lågspänningsnät.......................100
Nät- och transformatorstationer.100
Nätunderhållsarbete i stadsnät.100
Nätunderhållsarbete i vindkraftnät.100
Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4—24kV..............100
Elektronik
Elektronik och mikrodatorteknik........................................100
Låg- och högfrekvenskretsar......100
Mikrodatortillämpningar............100
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ÄMNE
KURS
POÄNG
Elektronikproduktion
Elektronikproduktionsteknik......100
Provning och kontrollarbete......100
Elektroniksystem – installation och underhåll
Bild- och ljudanläggningar........100
Kontorstekniksystem.................100
Trådlösa radiosystem.................100
Elektroteknik
Antenn- och kabel-TV-teknik......100
Data- och medianät..................100
Elkraftteknik..............................100
Ellära
Ellära 1......................................100
Ellära 2......................................100
Praktisk ellära...........................100
Elmotordrivsystem Elmotordrivsystem.....................100
Elmätteknik
Elmätteknik 1............................100
Elmätteknik 2............................100
Energiteknik
Energiteknik 2...........................100
Förnybar energi.........................100
Vatten- och processkemi...........100
Engelska
Engelska 6.................................100
Entreprenörskap Entreprenörskap........................100
Eventteknik
Eventteknik................................100
Ljudproduktionsteknik...............100
Ljus- och bildproduktionsteknik........................................100
Fastighetsautomation
Fastighetsautomation 1............100
Fastighetsautomation 2............100
Företagsekonomi Entreprenörskap och
företagande...............................100
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1...............100
Servicekunskap.........................100
Telefon- och internetservice.......100
Gränssnittsdesign Gränssnittsdesign......................100
Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande.......100
Miljö- och energikunskap..........100
Politik och hållbar utveckling....100

ÄMNE
KURS
POÄNG
Industriautomation
Industriautomation....................100
Robotteknik...............................100
Installationsteknik Belysningsteknik........................100
Elinstallationer..........................200
Elmotorstyrning.........................100
Kommunikationsnät 1...............100
Kommunikationsnät 2...............100
Kommunikationsnät 3...............100
Järnvägsteknik
Allmän järnvägsteknik...............100
Elteknik.....................................300
Signalteknik..............................300
Kemi
Kemi 1......................................100
Konstruktion
Konstruktion 1...........................100
Kraft- och värmeteknik
Kraft- och värmeteknik 1...........200
Kraft- och värmeteknik 2...........200
Reservkraft................................100
Larm och säkerhetsteknik
Brandlarmssystem.....................100
CCTV-system..............................100
Inbrottslarmssystem..................100
Larm-, övervaknings- och
säkerhetssystem........................100
Passersystem.............................100
Marina elektroniksystem
Marina elektroniksystem...........100
Matematik
Matematik 2a...........................100
Matematik 3b...........................100
Matematik 3c............................100
Medicinsk teknik Elektromedicinsk teknik............100
Gas- och vätsketeknik...............100
Radiologiska utrustningar..........100
Mekatronik
Mekatronik 2.............................100
Mät-, styr- och reglerteknik
Distribuerade styrsystem...........100
Mät- och reglerteknik................100
Mät- och styrteknik...................100
Programmerbara styrsystem......100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a2......................50

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

Nätverksteknik

Administration av nätverksoch serverutrustning...........................100
Nätverksadministration.......................100
Nätverkssäkerhet................................100
Nätverksteknik....................................100
Nätverksteknologier............................100
Processautomation
Processdatorsystem............................100
Processmätteknik 1............................100
Processmätteknik 2............................100
Processreglering..................................100
Programmering
Programmering 1................................100
Programmering 2................................100
Sammanfogningsteknik Svets grund.........................................100
Support och servicearbete Kundmottagning och
reservdelshantering.............................100
Service och reparationsarbete............100
Support och hemservice.....................100
Teknik
Teknik 1..............................................150
Tillämpad programmering Tillämpad programmering...................100
Vatten- och miljöteknik Dricksvatten........................................100
Rening av förorenat vatten..................100
Vatten- och miljöteknik.......................200
Vattenreningens mikrobiologi..............100
Vattenkraftteknik
Drift, underhåll, säkerhet och miljö.....200
Generatorer och transformatorer........100
Hydraulik, kraftstationshydraulik
och turbiner........................................100
Kontrollanläggningar...........................200
Vattenkraftstationer............................100
Verktygs- och materialhantering
Verktygs- och materialhantering..........100
Webbteknik
Webbserverprogrammering 1..............100
Webbserverprogrammering 2..............100
Webbutveckling 1...............................100
Webbutveckling 2...............................100

Skolor med el- och
energiprogrammet
Inriktning Automation

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Lindholmens tekniska gymnasium
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

8
2
11
12
1
6

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

Uppnå grundläggande högskolebehörighet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det
viktigt att du planerar dina studier. Du väljer då till svenska
2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3 plus även en kurs
i engelska 6. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat
program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare
om hur du kan lägga upp dina studier för att bli högskolebehörig och om du har frågor kring eftergymnasiala studier
och eventuell särskild behörighet.

Inriktning Dator- och kommunikationsteknik
GÖTEBORG: Lindholmens tekniska gymnasium, NTI Gymnasiet
Johanneberg*, NTI Gymnasiet Kronhus*, Realgymnasiet *, Thoren
Innovation School*
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium

Inriktning Elteknik

ALE: Yrkesgymnasiet Ale* LÄRLING
ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Framtidsgymnasiet Göteborg*, Lindholmens tekniska
gymnasium, Praktiska Gymnasiet Göteborg* även LÄRLING,
Västsvenska Gymnasiet*, Yrkesgymnasiet Göteborg* LÄRLING
HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
LERUM: Lerums gymnasium
PARTILLE: Partille gymnasium
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som
lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet. Inriktningar
utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i
samråd med respektive skola erbjudas som lärling senare.
Kontakta respektive skola för mer information.

Inriktning Energiteknik

GÖTEBORG: Framtidsgymnasiet Göteborg*,
Lindholmens tekniska gymnasium
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium
*fristående skola

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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Anteckningar

Estetiska
Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska områden. Utbildningen lägger grunden
för fortsatta studier i estetiska, samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen på
högskolan och yrkeshögskolan.

Det här lär du dig på programmet
Du utvecklar dina kunskaper om estetiska uttrycksformer.
Du lär dig om människan i samtiden, historien och världen
utifrån olika perspektiv. Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samt träna det estetiska
hantverket.
Fokus i utbildningen är kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel, eget skapande och framförande. Utbildningen består mycket av entreprenöriellt lärande som
bland annat går ut på att du ska lära dig om skapande
från en idé till färdig produkt. Entreprenöriellt lärande
ger också möjligheter till kunskaper om eget företagande
och att arbeta som egenanställd eller i projekt, på kortare
eller längre uppdrag.

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På Estetiska programmet är de gymnasiegemensamma
ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik,
naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och
svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än
på yrkesprogrammen.
Programgemensamma karaktärsämnen är estetisk kommunikation samt konst och kultur.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Detta kan t.ex. vara ämnen som: arkitektur, cirkus, design, digitalt skapande, film- och tv-produktion, filosofi,
matematik, mediekommunikation, musikteori, psykologi,
samhällskunskap, teater, träningslära och webbteknik.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Arbetsformer
På programmet får du kommunicera tankar och idéer med
estetiska uttrycksmedel, och pröva både konstnärliga och
vetenskapliga förhållningssätt. Du diskuterar egna och
andras arbeten, och utvecklar din förståelse för kvalitet
och kommunikation. Du samarbetar med andra estetiska
områden samt kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation. Du tränar dig i att ta ansvar
för ditt arbete och värdera information.

Gymnasiearbete
I slutet av estetiska programmet ska du göra ett gymnasiearbete. Du får planera, genomföra och utvärdera ett
större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på
programmet. Gymnasiearbetet på estetiska programmet
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INRIKTNINGAR

Bild och formgivning
Dans
Estetik och media
Musik
Teater
har ofta en redovisningsform som efterliknar de redo
visningsformer som förekommer inom den studerade
inriktningen och framtida arbetsområden som till exempel
utställningar och vernissager, olika produktioner, sceniska
föreställningar och konserter. Gymnasiearbetet kan även
vara en vetenskaplig undersökning med rapportskrivning.

Fem inriktningar
Bild och formgivning
Du lär dig olika tekniker för att framställa bilder och former, både manuellt och digitalt. Du utvecklar din förmåga
att skapa och uttrycka dig, kommunicera visuellt samt att
uppleva, tolka och reflektera ur olika perspektiv.
Dans
Du lär dig olika danstekniker för scenkonstnärlig dans. Du
utvecklar din förmåga att gestalta och kommunicera med
dans. Du lär dig sambandet mellan dansteknik, skapande,
scenisk verksamhet och hur man upplever dans ur olika
perspektiv.
Estetik och media
Du lär dig om digitala medier och olika tekniker för dessa.
Du utvecklar din förmåga att skapa och kommunicera
med digitala verktyg där ljud, bilder och berättande står i
centrum. Du upplever, tolkar och reflekterar över digitala
uttryck ur olika perspektiv.
Musik
Du lär dig om musik och att musicera med musik från
olika tider och kulturer. Du utvecklar ditt musikutövande,
konstnärliga skapande och din förmåga att uppleva och
tolka musik ur olika perspektiv.
Teater
Du lär dig om teater och skådespeleri, både på och bakom
scen. Du utvecklar din förmåga att sceniskt gestalta, kommunicera, uppleva och tolka både andra elevers gestaltningar och professionella teaterföreställningar ur olika
perspektiv.

Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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PROGRAMSTRUKTUR ES Läs om programstruktur på sidan 11
BILD OCH FORMGIVNING 400 P
Bild och form 1b ........................................100
Bild ............................................................100
Form ..........................................................100
Bildteori .....................................................100

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

DANS 400 P
Dansgestaltning 1 ......................................100
Dansteknik 1 .............................................100
Dansteknik 2 .............................................100
Dansteori ...................................................100

100 P

Estetisk kommunikation 1............ 100
Konstarterna och samhället .......... 50

GYMNASIEARBETE

Engelska 5 .................................. 100
Engelska 6 .................................. 100
Historia 1b .................................. 100
Historia 2b – kultur ..................... 100
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1b.............................. 100
Naturkunskap 1b ........................ 100
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1b .................. 100
Svenska 1 ................................... 100
Svenska 2 ................................... 100
Svenska 3 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1 ......... 100
Svenska som andraspråk 2 ......... 100
Svenska som andraspråk 3 ......... 100

200 P

INRIKTNINGAR 400 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
150 POÄNG

500 P

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 1150 POÄNG

ESTETIK OCH MEDIA 400 P
Digitalt skapande 1 ....................................100
Medieproduktion 1 ....................................100
Medieproduktion 2 ....................................100
Medier, samhälle och
kommunikation 1 .......................................100
MUSIK 400 P
Ensemble med körsång ..............................200
Instrument eller sång .................................100
Gehörs- och musiklära 1 ............................100
TEATER 400 P
Scenisk gestaltning 1 .................................100
Scenisk gestaltning 2 .................................100
Scenisk gestaltning 3 .................................100
Teaterteori ..................................................100

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 500 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information.
ÄMNE
Animation

KURS

POÄNG

Animation 1..................................... 100
Animation 2..................................... 100
Animation — specialisering.............. 100
Arkitektur
Arkitektur — hus............................... 100
Arkitektur — rum.............................. 100
Bild
Bild.................................................. 100
Bild och form 1b.............................. 100
Bild och form – specialisering…...... 100
Form................................................ 100
Bildteori
Bildteori........................................... 100
Cirkus
Akrobatik......................................... 100
Cirkus 1........................................... 100
Cirkus 2........................................... 100
Dansgestaltning Dansgestaltning 1............................ 100
Dansgestaltning 2............................ 100
Dansimprovisation........................... 100
Dansimprovisation och
komposition.................................... 100
Koreografi........................................ 100
Repertoar........................................ 100
Dansorientering Dansorientering............................... 100
Dansteknik
Dansteknik 1................................... 100
Dansteknik 2................................... 100
Dansteknik 3................................... 100
Dansteknik 4................................... 100
Dansträning..................................... 100
Dansteknik-specialisering................100
Dansteori
Dansteori......................................... 100
Design
Design 1.......................................... 100
Design 2.......................................... 100
Digitalt skapande Digitalt skapande 1......................... 100
Digitalt skapande 2......................... 100
Engelska
Engelska 7....................................... 100
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ÄMNE

KURS

POÄNG

Entreprenörskap Entreprenörskap.............................. 100
Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 2............... 100
Estetisk kommunikation 3............... 100
Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion 1................ 100
Film- och tv-produktion 2................ 100
Filmproduktion................................ 100
Manus för film och tv....................... 100
Tv-produktion.................................. 100
Filosofi
Filosofi 1........................................... 50
Filosofi 2........................................... 50
Formgivning
Fackteckning och design................. 100
Formgivning 1.................................. 100
Formgivning 2.................................. 100
Formgivning 3.................................. 100
Textil färg och form.......................... 100
Fotografisk bild Fotografisk bild 1............................. 100
Fotografisk bild 2............................. 100
Fotografisk bild 3............................. 100
Fotografisk bild 4............................. 100
Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande... 100
Grafisk kommunikation
Grafisk illustration........................... 100
Grafisk illustration i pixelgrafik........ 100
Grafisk illustration i vektorgrafik...... 100
Grafisk kommunikation 1................ 100
Grafisk kommunikation 2................ 100
Grafiska arbetsflöden och
analysmodeller................................ 100
Gränssnittsdesign Gränssnitt 3D.................................. 100
Gränssnittsdesign............................ 100
Historia
Historia 3......................................... 100

ÄMNE

KURS

POÄNG

Hälsa
Mental träning................................. 100
Konst och kultur Film- och tv-kunskap....................... 100
Kultur- och idéhistoria..................... 100
Ljudproduktion Film- och interaktiv ljudproduktion.. 100
Ljudproduktion 1............................. 100
Ljudproduktion 2............................. 100
Radioproduktion.............................. 100
Matematik
Matematik 2b.................................. 100
Matematik 3b.................................. 100
Matematik 4.................................... 100
Mediekommunikation
Journalistik, reklam och
information 1................................... 100
Journalistik, reklam och
information 2................................... 100
Textkommunikation......................... 100
Medieproduktion Medieproduktion 1.......................... 100
Medieproduktion 2.......................... 100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och
kommunikation 1............................ 100
Medier, samhälle och
kommunikation 2............................ 100

Moderna språk Kinesiska 1–7..............varje del 100
Moderna Språk 1–7.....varje del 100
Musik

ÄMNE

Musik

Bruksspel och ackompanjemang..... 100
Ensemble 1..................................... 100
Ensemble 2..................................... 100
Ensemble med körsång................... 200
Ensembleledning och dirigering....... 100
Instrument eller sång 1.................... 100
Instrument eller sång 2.................... 100
Instrument eller sång 3.................... 100
Körsång 1........................................ 100
Körsång 2........................................ 100

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

KURS

Skolor med
estetiska programmet

POÄNG

Musik............................................... 100
Musikimprovisation......................... 100
Musikproduktion 1.......................... 100
Musikproduktion 2.......................... 100
Rytmik............................................. 100
Musikteori
Arrangering och komposition 1 ....... 100
Arrangering och komposition 2 ....... 100
Gehörs- och musiklära 1................. 100
Gehörs- och musiklära 2................. 100
Naturkunskap Naturkunskap 2............................... 100
Pedagogiskt arbete
Dramapedagogik............................. 100
Skapande verksamhet..................... 100
Programmering Programmering 1............................. 100
Psykologi
Psykologi 1........................................ 50
Psykologi 2a...................................... 50
Psykologi 2b...................................... 50
Religionskunskap Religionskunskap 2........................... 50
Religionskunskap — specialisering.. 100
Samhällskunskap Samhällskunskap 2......................... 100
Samhällskunskap 3......................... 100
Svenska
Litteratur.......................................... 100
Retorik............................................. 100
Skrivande......................................... 100
Teater
Dramatik och dramaturgi................ 100
Fysisk teater.................................... 100
Ljud och ljus.................................... 100
Regi................................................. 100
Röst................................................. 100
Scenisk gestaltning 1...................... 100
Scenisk gestaltning 2...................... 100
Scenisk gestaltning 3...................... 100
Sceniskt karaktärsarbete................. 100
Sceniskt karaktärsarbete – text....... 100
Scenografi, mask och kostym.......... 100
Teaterteori....................................... 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering............... 100
Träningslära
Träningslära 1.................................. 100
Träningslära 2.................................. 100
Visuell kommunikation
Visuell kommunikation.................... 100
Webbteknik
Webbutveckling 1............................ 100
Webbutveckling 2............................ 100

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning
inom området.

Inriktning Bild och formgivning

GÖTEBORG: Drottning Blankas Gymnasieskola Centrum*,
Schillerska gymnasiet
HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet, LBS Kreativa Gymnasium
Kungsbacka*
LERUM: Lerums gymnasium

Inriktning Dans

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet

Inriktning Estetik och media

GÖTEBORG: International IT College of Sweden*, LBS Kreativa
Gymnasiet Göteborg* ,Mediegymnasiet by LBS*, NTI
Gymnasiet Johanneberg*, Schillerska gymnasiet
HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: LBS Kreativa Gymnasium Kungsbacka*
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
LERUM: Lerums gymnasium

Inriktning Musik

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Donnergymnasiet*, Hvitfeldtska gymnasiet, LM
Engström gymnasium*, Rytmus Göteborg*
HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
LERUM: Lerums gymnasium
PARTILLE: Partille gymnasium

Inriktning Teater

GÖTEBORG: Schillerska gymnasiet
HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet
LERUM: Lerums gymnasium
*fristående skola

Andra utbildningar
Spetsutbildning

8
2
11

12

GÖTEBORG: Hvitfeldtska gymnasiet: Estetiska programmet
inriktning Musik, Schillerska gymnasiet Estetiska programmet
inriktning Bild och form

1
6

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7

Att tänka på

3
10
4
9

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med
en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på
högskolan.

5

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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Anteckningar

Fordon och transport
Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon eller transporter. Du kan
börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan
också välja att läsa extra kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan

INRIKTNINGAR

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR

Karosseri och lackering

Billackerare, bilskadereparatör

Lastbil och mobila maskiner

Lastbilsmekaniker, maskinmekaniker

Personbil

Personbilsmekaniker

Transport

Bussförare, lastbilsförare

Det här lär du dig på programmet

Gymnasiearbete

Du lär dig om fordons funktion och konstruktion och hur
du diagnostiserar, reparerar och utför service på fordon.
Du lär dig hur man transporterar gods eller personer och
hanterar gods på lager och i terminaler. Du lär dig också
att använda datorer och olika datasystem.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor
för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en
god hälsa.

I slutet av fordons- och transportprogrammet ska du göra
ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får
visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja
jobba med det du utbildat dig till.

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska
eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser
du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre
av de ämnen du läst i grundskolan.
Programgemensamma karaktärsämnen är: fordons- och
transportbranschen och fordonsteknik.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Arbetsformer
Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser
enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga
att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva eget företag. Du tränar dig i att planera,
genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du lär
dig att välja rätt utrustning och metoder.
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Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig
erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta
av när du söker jobb.

Fyra inriktningar
Karosseri och lackering
Du lär dig om lackering av fordon, diagnostik och reparation
av karosserier. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex.
bilskadereparatör eller billackerare.
Lastbil och mobila maskiner
Du lär dig om felsökning, komponent- och kretsmätningar,
diagnostik, reparation och service av tunga fordon och
mobila maskiner. Inriktningen ger möjlighet till jobb som
t.ex. lastbilsmekaniker, maskinmekaniker eller för arbete
som reservdelsspecialist inom fordonsreservdelshandeln.
Personbil
Du lär dig om felsökning, komponent- och kretsmätningar,
diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. personbilsmekaniker
eller för arbete som reservdelsspecialist inom fordonsreservdelshandeln.
Transport
Du lär dig om trafikkunskap, transportsystem och logistik.
Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bussförare
eller lastbilsförare

Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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LASTBILAR OCH MOBILA MASKINER 400 P
Basteknik....................................................100
Service och underhåll 1...............................100
Service och underhåll 2...............................100
Verkstad och elteknik ..................................100
PERSONBILAR 400 P
Basteknik....................................................100
Service och underhåll 1...............................100
Service och underhåll 2...............................100
Verkstad och elteknik ..................................100

100 P

KAROSSERI OCH LACKERING 400 P
Riktningsteknik – introduktion ....................200
Lackeringsteknik – introduktion ..................200

GYMNASIEARBETE

Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden ........... 200
Fordonsteknik – introduktion ....... 200

700–
800 P

INRIKTNINGAR
400–500 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

Engelska 5 .................................. 100
Historia 1a:1 ................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1a ............................. 100
Naturkunskap 1a:1 ....................... 50
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1a:1 ................. 50
Svenska 1 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1.......... 100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
400 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

200 P

PROGRAMSTRUKTUR FT Läs om programstruktur på sidan 11

ÄMNE

KURS
POÄNG
Service och underhåll 2..................................100
Persontransporter
Persontrafik 1a...............................................200
Persontrafik 1b...............................................200
Persontransporter — specialisering.................100
Taxitrafik.........................................................100
Programmering
Programmering 1............................................100
Reseproduktion och marknadsföring
Resmål och resvägar.......................................100
Service och bemötande .Service och bemötande 1
100
Skogsbruksmaskinsteknik Skogsbruksmaskinsteknik...............................100
Snöfordonsteknik
Reparation av snöskoter..................................100
Tillämpad programmering Tillämpad programmering...............................100
Transportteknik
Fordonskombinationer — godstransporter.......200
Fordonskombinationer — persontransporter....100
Truckteknik
Truckteknik.....................................................200

TRANSPORT 500 P
Yrkestrafik 1a .............................................200
Yrkestrafik 1b .............................................300

KURS

Aktiviteter och värdskap
ATV- och motorcykelteknik
Bussteknik
El- och hybridfordonsteknik

POÄNG

Guide och reseledare......................................100
ATV och motorcykel.........................................200
Bussteknik......................................................100
El- och hybridfordon 1.....................................100
El- och hybridfordon 2.....................................100
Engelska
Engelska 6......................................................100
Entreprenörskap
Entreprenörskap..............................................100
Flerbränslefordonsteknik
Flerbränslefordon............................................100
Flygplatsteknik
Flygplatsen......................................................200
Fälthållning.....................................................200
Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1.....................................100
Personlig försäljning 2.....................................100
Servicekunskap...............................................100
Godshantering
Hantering av varor och gods............................200
Lastbärare......................................................200
Maskinell godshantering.................................200
Tunga arbetsmaskiner.....................................200
Godstransporter
Godstrafik.......................................................200
Godstransporter — specialisering....................100
Lastbilsmonterad kran....................................100
Grönyte- och småmaskinsteknik
Grönyte- och småmaskinsteknik......................100
Handel
Handel – specialisering...................................100
Hjulutrustningsteknik
Hjulutrustning.................................................200
Hjulutrustning – specialisering........................100
Husvagns- och husbilsteknik Husvagnar och husbilar...................................300
Inköp och logistik
Inköp 1...........................................................100
Logistik 1........................................................100
Karosseriteknik
Karosserikonstruktioner och inredning............200
Riktbänkssystem.............................................200
Riktningsteknik — introduktion........................200
Skadebesiktning och produktionsflöde............100
Skarvnings- och sammanfogningsteknik..........300
Småreparationer – karosseri...........................100
Lackeringsteknik
Baskurs i lackering..........................................300
Färg och dekorationslackering.........................100
Industriell lackering........................................200
Lackeringssystem............................................200
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ÄMNE

KURS

POÄNG

Lackeringsteknik för tunga fordon...................200
Lackeringsteknik — applicering.......................100
Lackeringsteknik — introduktion......................200
Produktionsflöden...........................................100
Småreparationer – lackering...........................100
Lager och terminal
Lageradministration och terminallogistik.........200
Lagerprocesser................................................200
Plocklagerhantering........................................100
Lantbrukmaskinsteknik
Lantbrukmaskinsteknik...................................100
Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
Förbränningsmotorer.......................................200
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
Verkstad och elteknik......................................100
Basteknik........................................................100
Service och underhåll 1..................................100
Service och underhåll 2..................................100
Lastbilar – reparations- och systemteknik
Kraftöverföring................................................100
Chassi och bromsar........................................100
System- och diagnosteknik 1..........................100
System- och diagnosteknik 2..........................100
Lastbilspåbyggnadsteknik Lastbilspåbyggnad – specialisering.................100
Marinmotorteknik
Diagnos och reparation...................................100
Intervallservice................................................100
Matematik
Matematik 2a.................................................100
Mobila maskiner – reparations- och systemteknik
Kraftöverföring................................................100
Hydraulsystem.................................................200
System- och diagnosteknik 1..........................100
System- och diagnosteknik 2..........................100
Personbilar – reparations- och systemteknik
Förbränningsmotorer.......................................100
Kraftöverföring................................................100
Chassi och bromsar........................................100
System- och diagnosteknik 1..........................200
System- och diagnosteknik 1..........................100
Personbilar – service- och underhållsteknik
Verkstad och elteknik......................................100
Basteknik........................................................100
Service och underhåll 1..................................100

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

2
11
12
1
6

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 700–800 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information.
ÄMNE

8

Skolor med fordons- och
transportprogrammet
Inriktning Karosseri och lackering

GÖTEBORG: MTG Motorbranschens Tekniska Gymnasium,
Praktiska Gymnasiet Göteborg* LÄRLING
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium LÄRLING
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium även LÄRLING
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

Inriktning Lastbil och mobila maskiner
ALE: Yrkesgymnasiet Ale* LÄRLING
GÖTEBORG: MTG Motorbranschens Tekniska Gymnasium
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium även LÄRLING
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium även LÄRLING
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet LÄRLING

Inriktning Personbil

ALE: Yrkesgymnasiet Ale* LÄRLING
ALINGSÅS: Alingsås Yrkesgymnasium*
GÖTEBORG: MTG Motorbranschens Tekniska Gymnasium,
Praktiska Gymnasiet Göteborg* LÄRLING, Realgymnasiet*
LÄRLING, Yrkesgymnasiet Göteborg* LÄRLING
HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium även LÄRLING
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium även LÄRLING
PARTILLE: Partille gymnasium
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

Uppnå grundläggande högskolebehörighet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det
viktigt att du planerar dina studier. Du väljer då till svenska
2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3 plus även en kurs
i engelska 6. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat
program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare
om hur du kan lägga upp dina studier för att bli högskolebehörig och om du har frågor kring eftergymnasiala studier
och eventuell särskild behörighet.
Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som
lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet. Inriktningar
utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i
samråd med respektive skola erbjudas som lärling senare.
Kontakta respektive skola för mer information.

Inriktning Transport

ALE: Yrkesgymnasiet Ale* LÄRLING
GÖTEBORG: MTG Motorbranschens Tekniska Gymnasium
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
*fristående skola

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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FT FS

Anteckningar

Försäljnings- och serviceprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med handel,
administration och kommunikation.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

INRIKTNINGAR

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR

Handel och service

Butikssäljare, företagssäljare, inköpsassistent, lagerarbetare

Observera att från och med den 1 juli 2022 är Handel- och administrationsprogrammet under förändring.
Se www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs--och-amnesplaner/forandringar-pagymnasial-niva#h-Handelsochadministrationsprogrammetblirforsaljningsochserviceprogrammet

Det här lär du dig på programmet

Gymnasiearbete

Du lär dig om försäljning, inköp, varuflöden, logistik,
marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling.
Du lär dig administrativt och organisatoriskt arbete inom
företag och offentlig förvaltning, ekonomiuppföljning, kommunikation, kundservice, konferens- och receptionsarbete.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor
för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en
god hälsa.

I slutet av försäljnings- och serviceprogrammet ska du göra
ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får
visa att du har de kunskaper du behöver för att börja jobba
med det som du utbildat dig till.

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska
eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser
du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre
av de ämnen du läst i grundskolan.
Programgemensamma karaktärsämnen är: entreprenörskap, försäljning och kundservice, handel, information
och kommunikation.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.
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Vad ska jag välja? 2022

Arbetsformer
På programmet tränar du din förmåga att möta människor
och utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare. Du tränar dig i att söka, analysera och värdera
information och att ta ansvar och handla med omdöme.
Du arbetar ofta i projektform, och tränar din förmåga
till att vara aktiv och företagande. Du förbereder dig för
fortsatt lärande i arbetslivet.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig
erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta
av när du söker jobb.

Inriktning
Handel och service
Du lär dig om detalj- och partihandel. Du lär dig också om
näthandel, ledarskap och företagande och om entreprenörskap, service och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. butikskommunikatör, butikssäljare,
företagssäljare och arbete inom logistik eller kundservice.

Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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Entreprenörskap .......................... 100
Personlig försäljning 1 ………........100
Servicekunskap .......................... 100
Praktisk marknadsföring 1….....….100
Affärsutveckling och ledarskap.....100
Branschkunskap inom handel .... 100
Handel och hållbar utveckling ...100
Information och
kommunikation .......................... 100
Inköp 1 ....................................... 100

100 P

200 P

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 700 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information.
ÄMNE

KURS

POÄNG

Administration

Administration 1.............................................100
Administration 2.............................................100
Administration — specialisering.......................100
Personaladministration...................................100
Receptions- och konferensservice...................100
Affärskommunikation
Affärskommunikation......................................100
Aktiviteter och värdskap
Besöksnäringen...............................................100
Dator- och kommunikationsteknik
Datorteknik 1b................................................100
Engelska
Engelska 6......................................................100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande...................100
Företagsekonomi 1.........................................100
Företagsekonomi 2.........................................100
Marknadsföring...............................................100
Redovisning 1.................................................100
Redovisning 2.................................................100
Försäljning och kundservice Personlig försäljning .......................................100
Servicekunskap 1……………..................……….100
Godshantering
Hantering av varor och gods............................200
Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation 1................................100
Handel
Handel — specialisering..................................100
Praktisk marknadsföring 2...............................100

ÄMNE

KURS

Skolor med Försäljning-och
serviceprogrammet

8
2
11

GYMNASIEARBETE

Engelska 5 .................................. 100
Historia 1a:1 ................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1a ............................. 100
Naturkunskap 1a:1 ....................... 50
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1a:1 ................. 50
Svenska 1 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1.......... 100

INGA NATIONELLA INRIKTNINGAR

INDIVIDUELLT VAL

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
900 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

700 P

PROGRAMSTRUKTUR FS Läs om programstruktur på sidan 11

12

Inriktning Handel och service

ALE: Yrkesgymnasiet Ale* LÄRLING
ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Angeredsgymnasiet även LÄRLING, Aniaragymnasiet*
även LÄRLING, Drottning Blankas Gymnasieskola Gårda*,
Gymnasieakademin*, Hvitfeldtska gymnasiet, Kitas Ekonomi*,
NTI Handelsgymnasiet Göteborg*, Yrkesgymnasiet Göteborg*
LÄRLING
HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium även LÄRLING, Praktiska
Gymnasiet Kungsbacka* LÄRLING
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium även LÄRLING
LERUM: Lerums gymnasium
MÖLNDAL: Krokslättsgymnasiet även LÄRLING
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet även LÄRLING
*fristående skola

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

POÄNG

Evenemang.....................................................100
Plocklagerhantering........................................100
Ledarskap och organisation............................100
Mat och butik 1..............................................100
Mat och butik 2..............................................100
Mat och butik — specialisering........................100
Matematik
Matematik 2a.................................................100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1..........100
Moderna språk
Kinesiska 1–7...................................varje del 100
Moderna språk 1–7...........................varje del 100
Programmering
Programmering 1............................................100
Svenska
Retorik............................................................100
Svenska
Svenska 2.......................................................100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2.............................100
Tillämpad programmering Tillämpad programmering...............................100
Utställningsdesign
Utställningsdesign 1........................................100
Utställningsdesign 2........................................100
Utställningsdesign 3........................................100
Webbteknik
Webbutveckling 1............................................100

1
6

Konferens och evenemang
Lager och terminal
Ledarskap och organisation
Mat och butik

Uppnå grundläggande högskolebehörighet

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som
lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet. Inriktningar
utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i
samråd med respektive skola erbjudas som lärling senare.
Kontakta respektive skola för mer information.

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det
viktigt att du planerar dina studier. Du väljer då till svenska
2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3 plus även en kurs
i engelska 6. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat
program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare
om hur du kan lägga upp dina studier för att bli högskolebehörig och om du har frågor kring eftergymnasiala studier
och eventuell särskild behörighet.

Hygienkunskap
Hygien.............................................................100
Information och kommunikation
Information och kommunikation 2..................100
Intern och extern kommunikation….................100
Programhantering
100
Inköp och logistik
Inköp 2...........................................................100
Logistik 1........................................................100
Logistik 2........................................................100
Transport och spedition..................................100

40

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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FS HV

Anteckningar

Hantverk
Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill använda dina händer och arbeta med
ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

INRIKTNINGAR

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR

Finsnickeri

Båtbyggare, inredningssnickare, möbelsnickare,
trä- och byggvaruhandel

Florist

Florist

Frisör, barberare och hår-och makeupstylist

Barberare, frisöraspirant, hudvård, hår- och makeupstylist

Textil design

Inköpsassistent, sömmerska, textil och konfektion

Övriga hantverk

Glasblåsare, guldsmed, hovslagare, silversmed, sotare,
timmerman, urmakare

Det här lär du dig på programmet , se även
programstrukturen på nästa sida
På programmet lär du dig om hantverksprocessen, formgivning, företagande och service. Du tränar dig i att utveckla
idéer till färdiga produkter och att bedöma vilka material
och maskiner du behöver. Du lär dig också hur du bedömer
ekonomisk lönsamhet.

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig
erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta
av när du söker jobb.

Fem inriktningar

Arbetsformer

Textil design
Du lär dig tillverkningsmetoder, konstruktion och om verktyg, maskiner och material. Inriktningen ger möjlighet till
jobb som till exempel sömmerska eller arbete inom textil
och konfektion.

Gymnasiearbete
I slutet av hantverksprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda hantverksområde där du får visa att

Vad ska jag välja? 2022

Arbetsplatsförlagt lärande

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska
eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser
du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre
av de ämnen du läst i grundskolan.
Programgemensamma karaktärsämnen är: entreprenörskap, hantverk och hantverkskunskap.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

På programmet utvecklar du det viktigaste för en hantverkare – hantverksprocessen. Det innebär att kunna identifiera
kundens behov, planera, välja och hantera verktyg på ett
riktigt sätt, välja lämpliga material och tekniker, genomföra
och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet.
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du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba
med det du utbildat dig till.

Finsnickeri
Du lär dig tillverkningsmetoder och om verktyg, maskiner
och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel båtbyggare, inredningssnickare eller möbelsnickare.
Florist
Du lär dig om snittblommor, hur man kombinerar olika
material för att skapa blomsterarbeten och om krukväxter.
Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel florist.
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist
Du lär dig olika behandlingar, tekniker och om verktyg och
material. Du ska söka inriktningen om du vill arbeta som
barberare, frisör eller hår- och makeupstylist.

Övriga hantverk
Du lär dig tillverkningsmetoder, tekniker och om verktyg
och material i din valda profil. Inriktningen ger möjlighet
till jobb som till exempel glasblåsare, guld- eller silversmed,
keramiker, sadelmakare, sotare, tapetserare eller urmakare.

Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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HV HV Skolor med

FLORIST 500 P
Florist 1 .....................................................200
Florist 2 .....................................................200
Material och miljö ......................................100
FRISÖR, BARBERARE OCH HÅROCH MAKEUPSTYLIST 300 P
Frisör 1 ......................................................200
Material och miljö ......................................100

100 P

FINSNICKERI 500 P
Finsnickeri 1 ..............................................200
Finsnickeri 2 ..............................................200
Material och miljö ......................................100

GYMNASIEARBETE

Entreprenörskap .......................... 100
Hantverk – introduktion................ 200
Tradition och utveckling ............... 100

200 P

INRIKTNINGAR 300-500 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

Engelska 5 .................................. 100
Historia 1a:1 ................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1a.............................. 100
Naturkunskap 1a:1 ....................... 50
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1a:1 ................. 50
Svenska 1 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1 ......... 100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
400 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

700 P

PROGRAMSTRUKTUR HV Läs om programstruktur på sidan 11

TEXTIL DESIGN 500 P
Textil design 1 ............................................200
Textil design 2 ............................................200
Material och miljö ......................................100
ÖVRIGA HANTVERK 500 P
Hantverksteknik 1 ......................................200
Hantverksteknik 2 ......................................200
Material och miljö ......................................100

hantverksprogrammet
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ÄMNE

Handel
Hantverk

KURS
POÄNG
Personlig försäljning 2...............100 		
Servicekunskap……..............…. 100
Praktisk marknadsföring 1.........100
Barberare 2...............................200
Barberare 3...............................200
Barberare 4...............................200
Barberare 5...............................200
Barberare 6a.............................100
Barberare 6b...............................50
Finsnickeri 3..............................200
Finsnickeri 4..............................200
Finsnickeri 4 — specialisering.....50
Finsnickeri 5..............................200
Finsnickeri 5 — specialisering.....50
Finsnickeri 6a............................100
Finsnickeri 6b..............................50
Florist 3.....................................200
Florist 4.....................................200
Florist 4 — specialisering.............50
Florist 5.....................................200
Florist 5 — specialisering.............50
Florist 6a...................................100
Florist 6b.....................................50
Frisör 2......................................200
Frisör 3......................................200
Frisör 4......................................200
Frisör 4 — specialisering..............50
Frisör 5......................................200
Frisör 5 — specialisering..............50
Frisör 6a....................................100
Frisör 6b......................................50
Hår- och makeupstylist 2……..200
Hår- och makeupstylist 3……..200
Hår- och makeupstylist 4……..200
Hantverksteknik 3.....................200
Hantverksteknik 4.....................200
Hantverksteknik 4 —
specialisering..............................50
Hantverksteknik 5.....................200
Hantverksteknik 5 —
specialisering..............................50
Hantverksteknik 6a...................100
Hantverksteknik 6b.....................50
Textil design 3...........................200

KURS
POÄNG
Textil design 4...........................200
Textil design 4 — specialisering....50
Textil design 5...........................200
Textil design 5 — specialisering....50
Textil design 6a.........................100
Textil design 6b...........................50
Hantverkskunskap Material.......................................50
Miljö............................................50
Historia
Historia 1a2................................50
Historia 2a................................100
Historia 2b — kultur..................100
Inköp och logistik Inköp 1......................................100
Inköp 2......................................100
Manuell mönsterkonstruktion
Mönsterkonstruktion 1..............100
Mönsterkonstruktion 2..............100
Matematik
Matematik 2a...........................100
Matematik 3b...........................100
Matematik 3c............................100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a2......................50
Naturkunskap 2........................100
Programmering Programmering 1.......................100
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a2.................50
Samhällskunskap 2...................100
Service och bemötande
Service och bemötande 1.........100
Service och bemötande 2.........100
Svenska
Svenska 2..................................100
eller
Svenska som andraspråk ..............................................
Svenska som andraspråk 2.......100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering.........100
Utställningsdesign Utställningsdesign 1..................100
Utställningsdesign 2..................100
Utställningsdesign 3..................100
Växtkunskap
Växtkunskap 1...........................100
Växtkunskap 2...........................100

11
12

STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet LÄRLING

Inriktning Florist

1

KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium LÄRLING

Inriktning Frisör , barberare och hår-och
makeupstylist

ALINGSÅS: Alingsås yrkesgymnasium*
GÖTEBORG: Burgårdens Gymnasium även LÄRLING, Drottning
Blankas Gymnasieskola Centrum*, Drottning Blankas
gymnasieskola Gårda*, Kitas Frisörgymnasium*, Praktiska
Gymnasiet Göteborg* även LÄRLING, Yrkesgymnasiet Göteborg*
LÄRLING
KUNGSBACKA: Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka*

Inriktning Textil design
GÖTEBORG: Burgårdens Gymnasium
*fristående skola

6

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

ÄMNE

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

2

Inriktning Finsnickeri

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 700 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information.för mer information.
ÄMNE
KURS
POÄNG
Administration
Administration 1........................100
Affärskommunikation
Affärskommunikation................100
Arkitektur
Arkitektur — rum........................100
Bild
Bild............................................100
Bild och form 1a1.......................50
Bild och form 1a2.......................50
Bild och form 1b.......................100
Bild och form — specialisering..100
Form..........................................100
Cad
Cad 1..........................................50
Cad 2..........................................50
Datoriserad mönsterhantering
Datoriserad
mönsterhantering 1...................100
Datoriserad
mönsterhantering 2...................100
Datorstyrd produktion
Cad/cam...................................100
Datorstyrd produktion 1............100
Design
Design 1....................................100
Design 2....................................100
Designmodeller.........................100
Digitalt skapande Digitalt skapande 1...................100
Digitalt skapande 2...................100
Elektroteknik
Elektromekanik.........................100
Elkraftteknik..............................100
Formgivning
Fackteckning och design...........100
Formgivning 1............................100
Formgivning 2............................100
Formgivning 3............................100
Textil färg och form....................100
Företagsekonomi Entreprenörskap och
företagande...............................100
Företagsekonomi 1....................100
Företagsekonomi 2....................100
Marknadsföring.........................100
Redovisning 1............................100
Redovisning 2............................100
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1...............100

8

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som
lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet. Inriktningar
utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i
samråd med respektive skola erbjudas som lärling senare.
Kontakta respektive skola för mer information.

Uppnå grundläggande högskolebehörighet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det
viktigt att du planerar dina studier. Du väljer då till svenska
2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3 plus även en kurs
i engelska 6. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat
program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare
om hur du kan lägga upp dina studier för att bli högskolebehörig och om du har frågor kring eftergymnasiala studier
och eventuell särskild behörighet.

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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HV HT

Anteckningar

Hotell och turism
Hotell- och turismprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och
konferensverksamhet inom besöksnäringen.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

INRIKTNINGAR

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR

Inga nationella inriktningar

Konferensvärd, receptionist, våningsservice
Aktivitets- och eventvärd, mötes-, event- och gruppbokning

Det här lär du dig på programmet

Arbetsformer

Du lär dig om service och bemötande, kommunikation,
marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och
resvägar. Du lär dig också om planering, organisation, ledning och ekonomi samt om människors behov, traditioner
och förväntningar på service.
Du lär dig om besöksnäringen, både historiskt och om
framtida möjligheter, samt om hållbar utveckling inom
turism och om vilka lagar och bestämmelser som finns.
Du får kunskaper om hotell, konferens, turism och resor,
både nationellt och internationellt.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor
för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en
god hälsa.

På programmet tränar du din förmåga att möta människor
och utveckla en yrkesmässig relation till gäster och kunder.
Du tränar dig i att söka, analysera och värdera information,
och att ta ansvar och handla med omdöme.
Du diskuterar och reflekterar över vad du lär dig och förbereder dig för fortsatt lärande i arbetslivet.

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma
ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik,
naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och
svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen,
och mindre av de ämnen som du läst i grundskolan.
Programgemensamma karaktärsämnen är: engelska,
entreprenörskap, konferens och evenemang, logi, resmål
och resvägar, service och bemötande.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser de erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig
erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta
av när du söker jobb.

Inga inriktningar
Hotell- och turismprogrammet har inga nationella inriktningar. Men programmet kan leda till flera olika yrkesutgångar.
Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Nedan listas exempel på möjliga yrkesutgångar
efter hotell- och turismprogrammet inom gymnasieskolan:
•
•
•
•
•

aktivitets- och eventvärd,
konferensvärd,
mötes-, event- och gruppbokning,
receptionist och
våningsservice.

Gymnasiearbete
I slutet av hotell- och turismprogrammet ska du göra ett
gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa
att du har förmåga att utföra de vanligast förekommande
arbetsuppgifterna som behövs för att börja jobba med det
du utbildat dig till.
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Vad ska jag välja? 2022

Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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HT HT
100 P

GYMNASIEARBETE

Besöksnäringen .......................... 100
Engelska 6 .................................. 100
Entreprenörskap .......................... 100
Konferens och evenemang........... 100
Logi ............................................ 100
Hållbar turism.............................. 100
Resmål och resvägar ................... 100
Service och bemötande 1 ........... 100

200 P

INGA NATIONELLA INRIKTNINGAR

INDIVIDUELLT VAL

Engelska 5 .................................. 100
Historia 1a:1 ................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1a.............................. 100
Naturkunskap 1a:1 ....................... 50
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1a:1 ................. 50
Svenska 1 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1.......... 100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
700 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

500 P

PROGRAMSTRUKTUR HT Läs om programstruktur på sidan 11

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 500 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information
ÄMNE
Administration

KURS
POÄNG
Administration 1.............................................100
Personaladministration...................................100
Affärskommunikation
Affärskommunikation......................................100
Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och upplevelser..............................100
Guide och reseledare......................................100
Turistbyråservice.............................................100
Värdskap på resmålet.....................................100
Dryckeskunskap
Barteknik........................................................100
Drycker och ansvarsfull alkoholservering.........100
Eventteknik
Eventteknik.....................................................100
Ljudproduktionsteknik.....................................100
Ljud- och bildproduktionsteknik......................100
Företagsekonomi
Företagsekonomi 1.........................................100
Entreprenörskap och företagande...................100
Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1.....................................100
Konferens och evenemang Evenemang.....................................................100
Konferens 1....................................................100
Konferens 2....................................................100
Konferens 3....................................................100
Rums- och konferensbokning..........................100
Moderna språk
Kinesiska 1–7...................................varje del 100
Moderna språk 1–7...........................varje del 100
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ÄMNE
Naturguidning

KURS
POÄNG
Naturguidning 1..............................................100
Naturguidning 2..............................................200
Programmering
Programmering 1............................................100
Reception
Reception 1....................................................100
Reception 2....................................................100
Reception 3....................................................100
Reseproduktion och marknadsföring
Marknadsföring och försäljning.......................100
Serveringskunskap
Arrangemang...................................................100
Frukost och bufféservering..............................100
Servering 1......................................................100
Service och bemötande
Service och bemötande 2...............................100
Svenska
Retorik............................................................100
Svenska 2.......................................................100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2.............................100
Tillämpad programmering Tillämpad programmering...............................100
Våningsservice
Våningsservice 1.............................................100
Våningsservice 2.............................................100
Våningsservice 3.............................................100

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

Skolor med hotell- och
turismprogrammet

8
2
11

GÖTEBORG: Aniaragymnasiet*, Drottning Blankas Gymnasieskola
Gårda*, Ester Mosessons gymnasium, Gymnasieakademin*,
Realgymnasiet LÄRLING*, Yrkesgymnasiet Göteborg* LÄRLING
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium även LÄRLING
MÖLNDAL: Krokslättsgymnasiet LÄRLING
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet LÄRLING
*fristående skola

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som
lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet. Inriktningar
utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i
samråd med respektive skola erbjudas som lärling senare.
Kontakta respektive skola för mer information.

12
1
6

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

Uppnå grundläggande högskolebehörighet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det
viktigt att planera dina studier. Du väljer då till svenska 2
och 3/svenska som andraspråk 2 och 3. Då har du alltid
rätt att använda det individuella valet. Prata gärna med
en studie- och yrkesvägledare om hur du kan lägga upp
dina studier för att bli högskolebehörig och om du har
frågor kring eftergymnasiala studier och eventuell särskild
behörighet.

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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HT HU

Anteckningar

Humanistiska
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom humaniora och samhällsvetenskap.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Det här lär du dig på programmet
Du studerar människan förr och nu vilket bland annat
innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Språk är viktiga på programmet
och du lär dig om interkulturella frågor och om samband
mellan språk och kultur. Du utvecklar också din språkliga
säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och de övriga
språk du väljer att läsa, för att kommunicera, reflektera,
lära, analysera och tolka.

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På Humanistiska programmet är de gymnasiegemensamma
ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska
eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande
programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma karaktärsämnen är: filosofi,
moderna språk och människans språk.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytter
ligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som: geografi, klassiska
språk, matematik, moderna språk, mediekommunikation,
pedagogik, psykologi och sociologi. Hör med skolan vilka
fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

INRIKTNINGAR
Kultur
Språk

Gymnasiearbete
I slutet av Humanistiska programmet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera,
genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från
viktiga kunskapsområden på programmet.

Två inriktningar
Kultur
Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du studerar och diskuterar olika
kulturuttryck och kulturupplevelser ur olika perspektiv.
Språk
Du fördjupar dina kunskaper i språk och sambandet mellan
språk, kultur och samhälle. Du lär dig om värdet av språk
och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Arbetsformer
På programmet tränar du dig i att hantera och kritiskt granska olika typer av källor. Du studerar mänskligt handlande
utifrån olika perspektiv och sätter dig in i människors olika
sätt att tänka och uttrycka sig. Du utvecklar din förmåga
att argumentera, dra slutsatser och motivera ställningstaganden. Du reflekterar över etiska och filosofiska frågor.
Du utvecklar din förmåga att samarbeta, se olika möjligheter och ta initiativ. Du tränar dig också i att arbeta
självständigt och ta ansvar.
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Vad ska jag välja? 2022

Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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HU HU

SPRÅK 400 P
Latin – språk och kultur 1 ...........................100
Språk .........................................................300

100 P

KULTUR 400 P
Filosofi 2 .....................................................50
Kultur- och idéhistoria ................................100
Samtida kulturuttryck .................................100
Psykologi 1 ..................................................50
Litteratur ....................................................100

GYMNASIEARBETE

Filosofi 1 ...................................... 50
Moderna språk ........................... 200
Människans språk 1 .................... 100

200 P

INRIKTNINGAR 400 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

Engelska 5 .................................. 100
Engelska 6 .................................. 100
Historia 1b .................................. 100
Historia 2b – kultur ..................... 100
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1b.............................. 100
Naturkunskap 1b ........................ 100
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1b .................. 100
Svenska 1 ................................... 100
Svenska 2 ................................... 100
Svenska 3 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1 ......... 100
Svenska som andraspråk 2 ......... 100
Svenska som andraspråk 3 ......... 100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
350 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 1150 POÄNG

300 P

PROGRAMSTRUKTUR HU Läs om programstruktur på sidan 11

Skolor med
humanistiska programmet

8
2
11

Inriktning Kultur

12

GÖTEBORG: Kitas Gymnasium*, Schillerska gymnasiet

Inriktning Språk

1
6

GÖTEBORG: Kitas Gymnasium*, Schillerska gymnasiet

*fristående skola

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information.
ÄMNE
Arkitektur

KURS

POÄNG

Arkitektur – hus...............................................100
Arkitektur – rum..............................................100
Bild
Bild.................................................................100
Bild och form 1a1.............................................50
Bild och form 1b.............................................100
Bildteori
Bildteori..........................................................100
Engelska
Engelska 7......................................................100
Entreprenörskap
Entreprenörskap..............................................100
Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 1...............................100
Estetisk kommunikation 2...............................100
Estetisk kommunikation 3...............................100
Filosofi
Filosofi 2...........................................................50
Geografi
Geografi 1.......................................................100
Historia
Historia 3........................................................100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering..................................................100
Juridik
Rätten och samhället......................................100
Klassisk grekiska — språk och kultur
Klassisk grekiska — språk och kultur 1............100
Klassisk grekiska — språk och kultur 2............100
Konst och kultur
Film- och tv-kunskap.......................................100
Konstarterna och samhället..............................50
Kultur- och idéhistoria....................................100
Samtida kulturuttryck......................................100
Latin — språk och kultur
Latin — språk och kultur 1..............................100
Latin — språk och kultur 2..............................100
Latin — språk och kultur 3..............................100
Matematik
Matematik 2b.................................................100
Matematik 3b.................................................100
Matematik 4...................................................100
Mediekommunikation
Journalistik, reklam och information 1.............100
Textkommunikation.........................................100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1..........100
Moderna språk
Kinesiska 1–7...................................varje del 100
Moderna språk 1–7...........................varje del 100
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ÄMNE

KURS

Modersmål

3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.
POÄNG

Modersmål 1..................................................100
Modersmål 2..................................................100
Modersmål — aktiv tvåspråkighet....................100
Människans språk
Människans språk 2........................................100
Naturkunskap
Naturkunskap 2..............................................100
Pedagogik
Kommunikation...............................................100
Lärande och utveckling...................................100
Människors miljöer..........................................100
Pedagogiskt ledarskap....................................100
Pedagogiskt arbete
Dramapedagogik.............................................100
Programmering
Programmering 1............................................100
Psykologi
Psykologi 1........................................................50
Psykologi 2a......................................................50
Psykologi 2b......................................................50
Religionskunskap
Religionskunskap 2...........................................50
Religionskunskap — specialisering..................100
Samhällskunskap
Internationella relationer.................................100
Samhällskunskap 2.........................................100
Samhällskunskap 3.........................................100
Sociologi
Etnicitet och kulturmöten................................100
Sociologi.........................................................100
Ungdomskulturer.............................................100
Språk specialisering
Språk specialisering – retorik 1a.......................50
Språk specialisering – retorik 1b.....................100
Språk specialisering – skrivande.....................100
Svenska
Litteratur.........................................................100
Retorik............................................................100
Skrivande........................................................100
Svenskt teckenspråk för hörande
Teater
Dramatik och dramaturgi................................100
Teaterteori......................................................100
Tillämpad programmering Tillämpad programmering...............................100
Visuell kommunikation
Visuell kommunikation....................................100

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

7

Att tänka på
Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med
en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på
högskolan.

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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HU IN

Anteckningar

Industriteknik
Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning och drift. Du får lära dig att hantera avancerade tekniska system.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

INRIKTNINGAR

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR

Driftsäkerhet och underhåll

Automationsmekaniker, servicemekaniker, underhållsmekaniker

Processteknik

Industrilackerare, laboratorietekniker inom kemisk
industri, processoperatör

Produkt och maskinteknik

CNC-operatör – metall eller trä, gjutare, maskinsnickare,
sågverksoperatör, verktygsmakare

Svetsteknik

Internationell svetsare, svetsare

Det här lär du dig på programmet

Arbetsformer

Du lär dig använda industriell teknik och att delta produktion. Du får hantera utrustning, material och processer. Du
lär dig om de olika produktionsleden, arbetets organisation,
produktekonomi, användning av råvaror och energi, kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder och teknik
kan påverka samhälle och miljö.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor
för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en
god hälsa.

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt
eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta
initiativ och vara kreativ, och lär dig om hur man samarbetar inom olika företag och om möjligheterna att driva
ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra,
dokumentera och utveckla arbetet.

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämne
na: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska
eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser
du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre
av de ämnen du läst i grundskolan.
Programgemensamma karaktärsämnen är: industritekniska processer, människan i industrin, produktionskunskap och produktionsutrustning.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Gymnasiearbete
I slutet av industritekniska programmet ska du göra ett
gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du
visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba
med det du utbildat dig till.
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Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig
erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta
av när du söker jobb.

Fyra inriktningar
Driftsäkerhet och underhåll
Du lär dig om strategiskt och systematiskt underhåll.
Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. automationsmekaniker, servicemekaniker eller underhållsmekaniker.
Processteknik
Du lär dig kemiska och mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll, styr- och reglerteknik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. industrilackerare, laboratorietekniker
inom kemisk industri eller processoperatör.
Produkt- och maskinteknik
Du lär dig hantera verktyg, industriutrustning och material.
Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. CNC-operatör
metall och trä, gjutare, maskinoperatör, maskinsnickare,
originalare, tryckare, produktionstekniker, sågverksoperatör eller verkstadssnickare.
Svetsteknik
Du lär dig använda svetstekniker och lär dig plåtbehandling.
Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. svetsare.

Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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IN IN

DRIFTSÄKERHET OCH
UNDERHÅLL 400 P
Avhjälpande underhåll 1 ............................100
Underhåll Driftsäkerhet ..............................100
Underhåll Elteknik ......................................100
Underhåll Lager och smörjteknik ................100
PROCESSTEKNIK 400 P
Industritekniska processer 2 ......................100
Produktionskunskap 2 ...............................100
Produktionsutrustning 2 .............................100
Produktionsutrustning 3 .............................100

100 P

Industritekniska processer 1 ....... 100
Människan i industrin 1 .............. 100
Produktionskunskap 1 ................ 100
Produktionsutrustning 1 .............. 100

GYMNASIEARBETE

Engelska 5 .................................. 100
Historia 1a:1 ................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1a.............................. 100
Naturkunskap 1a:1 ....................... 50
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1a:1 ................. 50
Svenska 1 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1.......... 100

200 P

INRIKTNINGAR
300–400 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
400 POÄNG

800–
900 P

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

PROGRAMSTRUKTUR IN Läs om programstruktur på sidan 11

PRODUKT OCH MASKINTEKNIK 300 P
Datorstyrd produktion 1 .............................100
Produktionsutrustning 2 .............................100
Produktutveckling 1 ...................................100
SVETSTEKNIK 400 P
Produktutveckling 1 ...................................100
Kälsvets 1 ..................................................100
Svets grund ................................................100
Tillverkningsunderlag 1 ..............................100

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 800-900 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information.
ÄMNE

KURS

POÄNG

ÄMNE

Automationsteknik

Allmän automationsteknik............ 100
Avhjälpande och förebyggande
underhåll...................................... 100
Bild
Bild och form 1a1.......................... 50
Bild och form 1a2.......................... 50
Bild och form 1b.......................... 100
Form............................................. 100
Biologi
Biologi 1....................................... 100
Bioteknik...................................... 100
Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi....... 100
Bygg och anläggning
Bygg och anläggning 1................. 200
Bygg och anläggning 2................. 200
Cad
Cad 1............................................. 50
Cad 2............................................. 50
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik............ 100
Datorteknik 1a............................. 100
Datorteknik 1b............................. 100
Digital kommunikationsteknik...... 100
Industriell informationsteknik....... 100
Datorstyrd produktion
Cad/cam...................................... 100
Datorstyrd produktion 1............... 100
Datorstyrd produktion 2............... 100
Datorstyrd produktion 3............... 100
Datorstyrd produktion 4............... 100
Datorstyrd produktion 5............... 100
Datorstyrd produktion 6............... 100
Design
Design 1....................................... 100
Design 2....................................... 100
Designmodeller............................ 100
Driftsäkerhet och underhåll
Avhjälpande underhåll 1.............. 100
Avhjälpande underhåll 2.............. 100
Underhåll — driftsäkerhet............. 100
Underhåll — elteknik.................... 100
Underhåll — hydraulik................... 100
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Elektronik

Elektronikproduktion

KURS

POÄNG

Underhåll — hydraulik och
pneumatik.................................... 100
Underhåll — lager och
smörjteknik.................................. 100
Underhåll — mekatronik............... 100
Underhåll — pneumatik................ 100
Underhåll — produktionsmekanik.100
Underhåll — pumpteknik.............. 100
Underhåll — transmissioner
och uppriktning............................ 100
Underhåll — vibrationsteknik........ 100
Elektronik och mikrodatorteknik... 100
Låg- och högfrekvenskretsar......... 100
Mikrodatortillämpningar............... 100

Elektronikproduktionsteknik......... 100
Provning och kontrollarbete.......... 100
Elektroteknik
Elektromekanik............................. 100
Elkraftteknik................................. 100
Elementmontering Elementmontering........................ 100
Ellära
Ellära 1......................................... 100
Ellära 2......................................... 100
Praktisk ellära.............................. 100
Energiteknik
Energiteknik 1.............................. 100
Energiteknik 2.............................. 100
Förnybar energi............................. 100
Vatten- och processteknik............ 100
Engelska
Engelska 6.................................... 100
Entreprenörskap Entreprenörskap........................... 100
Fordonsteknik
Fordonsteknik — introduktion....... 200
Fotografisk bild
Fotografisk bild 1......................... 100
Fotografisk bild 2......................... 100
Fotografisk bild 3......................... 100
Fysik
Fysik 1a........................................ 150
Fysik 2.......................................... 100
Företagsekonomi Entreprenörskap och
företagande.................................. 100
Företagsekonomi 1....................... 100
Företagsekonomi 2....................... 100

ÄMNE

KURS

POÄNG

Grafisk kommunikation
Grafisk illustration........................ 100
Grafisk illustration i pixelgrafik..... 100
Grafisk illustration i vektorgrafik... 100
Grafisk kommunikation 1............. 100
Grafisk kommunikation 2............. 100
Grafiska arbetsflöden och
analysmodeller............................. 100
Original, reproduktion och
prepress....................................... 100
Grafisk produktion Grafisk produktion 1..................... 100
Grafisk produktion 2..................... 100
Grafisk produktion 3..................... 100
Grafisk produktion 4..................... 100
Husbyggnad
Husbyggnad 1.............................. 100
Husbyggnad 2.............................. 200
Hygienkunskap
Hygien.......................................... 100
Hälsa
Ergonomi...................................... 100
Hållbart samhälle Miljö- och energikunskap............. 100
Industriautomation Industriautomation....................... 100
Robotteknik.................................. 100
Industriteknisk fördjupning
Industriteknisk fördjupning 1.......... 50
Industriteknisk fördjupning 2.......... 50
Industritekniska processer
Industritekniska processer 2........ 100
Industritekniska processer 3........ 100
Industritekniska processer 4........ 100
Laboratorieteknik......................... 200
Installationsteknik Elinstallationer............................. 200
Elmotorstyrning............................ 100
Kemi
Kemi 1......................................... 100
Kemi 2......................................... 100
Konstruktion
Konstruktion 1.............................. 100
Konstruktion 2.............................. 100
Lackeringsteknik Baskurs i lackering....................... 300
Färg och dekorationslackering..... 100
Industriell lackering...................... 200

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

ÄMNE

KURS

POÄNG

Lackeringssystem......................... 200
Lackeringsteknik för tunga fordon.200
Lackeringsteknik — applicering.... 100
Lackeringsteknik — introduktion... 200
Produktionsflöden........................ 100
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation......... 100
Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och
näringskunskap 1......................... 100
Livsmedels- och
näringskunskap 2......................... 100
Lås- och passerteknik
Låsinstallation ............................. 200
Låsteknik ..................................... 200
Matematik
Matematik 2a............................... 100
Matematik 3b.............................. 100
Matematik 3c............................... 100
Matematik 4................................. 100
Materialkunskap Materialkunskap 1....................... 100
Materialkunskap 2....................... 100
Mekatronik
Mekatronik 1................................ 100
Mekatronik 2................................ 100
Människan i industrin
Människan i industrin 2............... 100

ÄMNE

KURS

POÄNG

Mät-, styr- och reglerteknik
Distribuerade styrsystem.............. 100
Mät- och reglerteknik................... 100
Mät- och styrteknik...................... 100
Programmerbara styrsystem......... 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a2......................... 50
Naturkunskap 2........................... 100
Produktionskunskap .
Produktionskunskap 2.................. 100
Produktionsutrustning
Industriell mätteknik – fördjupn. .... 50
Industriell mätteknik – grund.......... 50
Interna transporter......................... 50
Produktionsutrustning 2............... 100
Produktionsutrustning 3............... 100
Produktionsutrustning 4............... 100
Verktygskunskap........................... 100
Produktutveckling Produktutveckling 1...................... 100
Produktutveckling 2...................... 100
Programmering
Programmering 1.......................... 100
Programmering 2.......................... 100

ÄMNE

KURS

POÄNG

Sammanfogningsteknik
Kälsvets 1..................................... 100
Kälsvets 2..................................... 100
Rörsvets 1.................................... 100
Rörsvets 2.................................... 100
Sammanfogning........................... 100
Stumsvets 1................................. 100
Stumsvets 2................................. 100
Svets grund.................................. 100
Skog, mark och vatten
Mångbruk av skog........................ 100
Skogsproduktion Skogsskötsel 1............................. 100
Teknik
Teknik 1........................................ 150
Teknik 2........................................ 100
Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlag 1................. 100
Tillverkningsunderlag 2................. 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering............ 100
Trä
Trä 1 — stommar.......................... 100
Trä 2 — beklädnad....................... 100
Trä 3 — montage.......................... 100

Skolor med industritekniska programmet

8
2
11

Inriktning Driftsäkerhet och underhåll

12

GÖTEBORG: GTG Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium*
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

1

Inriktning Processteknik

6

STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

Inriktning Produkt och maskinteknik

ALE: Yrkesgymnasiet Ale* LÄRLING
GÖTEBORG: Lindholmens tekniska gymnasium, SKF Tekniska
Gymnasium*
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium GYMNASIAL
LÄRLINGSANSTÄLLNING
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium även LÄRLING

Inriktning Svetsteknik

ALE: Yrkesgymnasiet Ale* LÄRLING
GÖTEBORG: Framtidsgymnasiet Göteborg*, Lindholmens
tekniska gymnasium, Praktiska Gymnasiet Göteborg*
även LÄRLING, Yrkesgymnasiet Göteborg* LÄRLING
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium GYMNASIAL
LÄRLINGSANSTÄLLNING
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium även LÄRLING
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet
*fristående skola

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som
lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet. Inriktningar
utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i
samråd med respektive skola erbjudas som lärling senare.
Kontakta respektive skola för mer information.

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

Uppnå grundläggande högskolebehörighet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det
viktigt att du planerar dina studier. Du väljer då till svenska
2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3 plus även en kurs
i engelska 6. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat
program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare
om hur du kan lägga upp dina studier för att bli högskolebehörig och om du har frågor kring eftergymnasiala studier
och eventuell särskild behörighet.

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.

57

IN NB

Anteckningar

Naturbruk
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten
eller skog. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

INRIKTNINGAR

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR

Djurvård

Arbete med hundar, djurvårdare inom djurens hälso-och sjukvård

Hästhållning

Hästskötare med inriktning mot ridning eller trav

Lantbruk

Arbete med lantbruket, lantbruksdjur, lantbruksmaskiner, växtodling

Naturturism

Arbete med naturguidning

Skogsbruk

Skogsmaskinförare, skogsmaskinservice, skogsvårdare, viltförvaltare
Trädgårdsarbete med inriktning mot frilandsodling, skötsel av utemiljöer,
trädgårdsanläggning, växthusodling

Trädgård

Det här lär du dig på programmet

Arbetsplatsförlagt lärande

Du utvecklar din förmåga att bruka naturen. Du får större
förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter
påverkar naturen. Du lär dig också biologi, ekologi, teknik
och ekonomi.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för
att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i
minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det
är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och
dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida

Djurvård

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska
som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du
läst i grundskolan.
Programgemensamma karaktärsämnen är: biologi, entreprenörskap och naturbruk.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare
inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med
skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

På programmet granskar och reflekterar du kritiskt hur du
kan bruka naturen på ett hållbart sätt. Du utgår från olika
arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med
andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ, utveckla nya och
kreativa lösningar, och lär dig om möjligheterna att driva ett
eget företag. Du tränar dig i att planera och genomföra arbetsuppgifter och sedan bedöma resultatet.

Hästhållning
Du lär dig om hästen som biologisk varelse, dess beteende
och samspelet mellan häst och människa. Inriktningen ger till
exempel möjlighet att arbeta som hästskötare med inriktning
mot ridning eller trav.

Lantbruk
Du lär dig om mark, växter, djur, ekonomi, teknik och naturresursförvaltning. Inriktningen ger möjlighet till jobb inom
lantbruk med inriktning mot maskiner, djur, växtodling eller
landsbygdstjänster.
Du lär dig om hur naturresurser kan förvaltas och göras
tillgängliga för besökare och hur du kan leda deras naturupplevelse. Inriktningen ger möjlighet till jobb som naturguide,
sportfiskeguide, arbete inom jakt och viltvård eller fackhandeln.

Skogsbruk
Du lär dig om skogen som en uthållig resurs och fördjupar dina
kunskaper i teknik och biologi. Inriktningen ger möjlighet till
jobb som till exempel skogsmaskinförare eller skogsvårdare.

Trädgård

Gymnasiearbete
I slutet av Naturbruksprogrammet ska du göra ett gymnasie
arbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har
de kunskaper som behövs för att för att kunna planera, genomföra och utvärdera vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Vad ska jag välja? 2022

Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur
och människor. Inriktningen ger till exempel möjlighet till
jobb som djurvårdare, arbete med hundar, eller inom zoofackhandeln.

Naturturism

Arbetsformer
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Sex inriktningar

Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens
betydelse i samhället. Inriktningen ger möjlighet till jobb
med till exempel skötsel av utemiljöer, trädgårdsodling eller
trädgårdsanläggning.

Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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NB NB

DJURVÅRD 500 P
Djurens biologi............................................100
Djuren i naturbruket....................................100
Djurhållning................................................100
Sällskapsdjur 1…………………………………….100
Djurvård inom djurens hälso-och sjukvård 1...100
HÄSTHÅLLNING 700 P
Djurens biologi............................................100
Djurhållning................................................100
Fordon och redskap....................................100
Hästkunskap 1............................................100
Hästkunskap 2............................................100
Ridning och körning....................................200
LANTBRUK 700 P
Marken och växternas biologi .....................100
Djuren i naturbruket ...................................100
Fordon och redskap ...................................100
Lantbruksdjur 1..........................................100
Lantbruksmaskiner 1..................................100
Byggnadsunderhåll.....................................100
Växtodling 1................................................100

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 900 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående
programfördjupningar de har möjlighet
att erbjuda. Kontakta resp. skola för mer
information.
ÄMNE

KURS

60

POÄNG

Träning av hund..............................100
Hygienkunskap
Hygien............................................100
Hästkunskap
Hästkunskap 1...............................100
Hästkunskap 2...............................100
Hästkunskap 3...............................100
Kemi
Kemi 1...........................................100
Lantbruksdjur
Lantbruksdjur 1..............................100
Lantbruksdjur 2..............................100
Lantbruksdjur — specialisering......100
Lantbruksmaskiner Lantbruksmaskiner 1.....................100
Lantbruksmaskiner 2.....................100
Lastmaskiner och truckar inom naturbruk
Lastmaskiner och truckar...............100
Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- o näringskunskap 1....100
Matematik
Matematik 2a................................100
Matematik 3b................................100
Matematik 3c.................................100
Matlagningskunskap Matlagning 1..................................100
Mobila arbetsmaskiner
Grävmaskiner.................................200

ÄMNE

KURS

Ridning 1........................................100
Ridning 2........................................100
Ridning och körning.......................200
Service och bemötande
Service och bemötande.................100
Serviceteknik — naturbruk
Serviceteknik — naturbruk 1..........100
Serviceteknik — naturbruk 2..........100
Serviceteknik — naturbruk —
specialisering.................................100
Skog, mark o vatten Fiske och vattenvård 1...................100
Fiske och vattenvård 2...................200
Jakt och viltvård 1..........................100
Jakt och viltvård 2..........................200
Jakt och viltvård —
specialisering.................................100
Mångbruk av skog..........................100
Skogsmaskiner
Avverkningsmaskiner......................100
Skogsmaskiner – specialisering.....200
Småskalig skogsteknik...................100
Terrängtransporter..........................100
Virkestransport med skotare..........100

ÄMNE
Skogsproduktion

Skötsel av utemiljöer

KURS

POÄNG

Skogsskötsel 1...............................100
Skogsskötsel 2...............................100
Skogsskötsel — specialisering........100
Virkeslära.......................................100
Virkesmätning................................100
Beskärning och trädvård................100
Skötsel av utemiljöer......................100
Skötsel av utemiljöer —
specialisering.................................100
Svenska 2.......................................100

Svenska
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2............100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering..............100
Travkunskap
Trav 1.............................................100
Trav 2.............................................100

ÄMNE

KURS

POÄNG

Trädgårdsanläggn. Trädgårdsanläggning 1...................100
Trädgårdsanläggning 2...................100
Trädgårdsanläggning —
specialisering.................................100
Trädgårdsmaskiner Trädgårdsmaskiner.........................100
Trädgårdsodling
Trädgårdsodling..............................100
Trädgårdsodling – grönsaker,
frukt och bär..................................100
Trädgårdsodling –
plantskoleväxter.............................100
Trädgårdsodling – specialisering....100
Växtkunskap
Växtkunskap 1................................100
Växtkunskap 2................................100
Växtodling
Odling av djurfoder.........................100
Växtodling 1...................................100
Växtodling 2...................................100		
Växtodling – specialisering.............100

Inriktning Hästhållning

GÖTEBORG: Realgymnasiet*
KUNGSBACKA: Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka* även
LÄRLING
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN utanför GR:
AXVALLA: Naturbruksskolan Sötåsen
(Axevalla Hästcentrum)

Axvall

Inriktning Lantbruk

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN utanför GR:
SÖTÅSEN: Naturbruksskolan Sötåsen
UDDETORP: Naturbruksgymnasiet Uddetorp

POÄNG

Motor- o röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg 1..............100
Motor- och röjmotorsåg 2..............100
Natur- och landskapsvård
Natur- och landskapsvård..............100
Naturbrukets byggnader
Byggnadsunderhåll.........................100
Naturguidning
Guidning i naturbruksmiljöer..........100
Naturguidning 1.............................100
Naturguidning 2.............................200
Naturturism
Naturturism 1.................................100
Naturturism 2.................................100
Naturturism 3.................................100
Odling i växthus
Odling i växthus 1..........................100
Odling i växthus 2..........................100
Odling i växthus — specialisering...100
Pedagogik
Aktivitetsledarskap.........................100
Kommunikation..............................100
Programmering
Programmering 1...........................100
Ridning och körning Körning 1.......................................100
Körning 2.......................................100

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

POÄNG

GÖTEBORG: Burgårdens Gymnasium även LÄRLING,
Realgymnasiet*
KUNGSBACKA: Praktiska Gymnasiet Kungsbacka* LÄRLING
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN utanför GR:
SÖTÅSEN: Naturbruksskolan Sötåsen

TRÄDGÅRD 700 P
Marken och växternas biologi .....................100
Fordon och redskap ...................................100
Beskärning och trädgård ............................100
Skötsel av utemiljö .....................................100
Trädgårdsanläggning 1 ...............................100
Trädgårdsodling ..........................................100
Växtkunskap 1 ...........................................100

KURS

KURS

Inriktning Djurvård

SKOGSBRUK 700 P
Marken och växternas biologi .....................100
Motor- och röjmotorsåg 1 ..........................100
Mångbruk av skog ......................................100
Terrängtransporter.......................................100
Virkestransport med skotare........................100
Skogsskötsel 1...........................................100
Virkeslära....................................................100

ÄMNE

ÄMNE

Skolor med
naturbruksprogrammet

NATURTURISM 600 P
Marken och växternas biologi .....................100
Motor- och röjmotorsåg ..............................100
Naturturism 1 ............................................100
Naturturism 2.............................................100
Mångbruk av skog.......................................100
Terrängtransporter.......................................100

POÄNG

Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och värdskap.................100
Besöksnäringen..............................100
Arkitektur
Arkitektur — rum.............................100
Biodling
Biodling..........................................100
Biologi — naturbruk Bevarandebiologi...........................100
Biologi — naturbruk —
specialisering.................................100
Djurens biologi...............................100
Marken och växternas biologi........100
Design
Design 1.........................................100
Djur
Djur i zoohandel.............................200
Djur — specialisering......................100
Djuren i naturbruket.......................100
Djurhållning....................................100
Sällskapsdjur 1..............................100
Sällskapsdjur 2..............................100
Djur för forskningsändamål
Djur för forskningsändamål............200
Djurparksdjur
Djurparksdjur 1..............................100
Djurparksdjur 2..............................100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
Djurvård inom djurens hälsooch sjukvård 1................................100
Djurvård inom djurens hälsooch sjukvård 2................................200
Energiteknik
Förnybar energi..............................100
Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap.......................100
Fysik
Fysik 1b1........................................150
Företagsekonomi Entreprenörskap och
företagande....................................100
Företagsekonomi 1........................100
Företagsekonomi 2........................100
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1....................100
Servicekunskap..............................100
Geografi
Geografi 1......................................100
Handel
Handel-specialisering.....................100
Hundkunskap
Hundkunskap 1..............................100
Hundkunskap 2..............................100
Hundkunskap 3..............................100

100 P

Biologi 1 ..................................... 100
Entreprenörskap .......................... 100
Naturbruk ................................... 200

GYMNASIEARBETE

Engelska 5 .................................. 100
Historia 1a:1 ................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1a.............................. 100
Naturkunskap 1a:1 ....................... 50
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1a:1 ................. 50
Svenska 1 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1.......... 100

200 P

INRIKTNINGAR
500–700 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG

900 P

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

PROGRAMSTRUKTUR NB Läs om programstruktur på sidan 11

Inriktning Naturturism

GÖTEBORG: Realgymnasiet*
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN utanför GR
SVENLJUNGA: Naturbruksgymnasiet Svenljunga

Inriktning Skogsbruk

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN utanför GR:
SVENLJUNGA: Naturbruksgymnasiet Svenljunga

Inriktning Trädgård

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN utanför GR:
SÖTÅSEN: Naturbruksskolan Sötåsen
*fristående skola

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som
lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet. Inriktningar
utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i
samråd med respektive skola erbjudas som lärling senare.
Kontakta respektive skola för mer information.

Ovanstående naturbruksgymnasier och
kommuner erbjuder utbildning inom området.

Uppnå grundläggande högskolebehörighet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det
viktigt att du planerar dina studier. Du väljer då till svenska
2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3 plus även en kurs
i engelska 6. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat
program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare
om hur du kan lägga upp dina studier för att bli högskolebehörig och om du har frågor kring eftergymnasiala studier
och eventuell särskild behörighet.

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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NB NA

Anteckningar

Naturvetenskap
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen
lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och
samhällsvetenskap på högskolan.

Det här lär du dig på programmet

INRIKTNINGAR

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen,
livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer
och matematik. Du lär dig om modeller som utvecklas i
samspelet mellan experiment och teori. Du studerar natur
vetenskapens idéer och teorier som delar av historien och
aktuell forskning.

Naturvetenskap

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På Naturvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensam
ma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik,
religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska
som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen
läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma karaktärsämnen är: biologi, fysik,
kemi och moderna språk.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Detta kan t.ex. vara ämnen som: biologi, dator- och kommunikationsteknik, filosofi, geografi, hållbart samhälle,
kemi, konstruktion, matematik, programmering, psykologi, teknik, träningslära och webbteknik. Hör med skolan
vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Naturvetenskap och samhälle

Två inriktningar
Naturvetenskap
Du lär dig om biologi, fysik, kemi och matematik.
Naturvetenskap och samhälle
Du lär dig om naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Arbetsformer
På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt,
lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du värderar olika källor och skiljer på påståenden som är baserade
på vetenskaplig och ickevetenskaplig grund. Du arbetar
praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier.
Du stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till
analytiskt tänkande. Du får god vana att använda modern
teknik och utrustning.

Gymnasiearbete
I slutet av naturvetenskapsprogrammet ska du göra ett
gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning,
planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som
utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.
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NA NA

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE 300 P
Geografi 1 ..................................................100
Samhällskunskap 2 ...................................100
Ett naturvetenskapligt ämne........................100

100 P

NATURVETENSKAP 400 P
Biologi 2 ....................................................100
Fysik 2 .......................................................100
Kemi 2 .......................................................100
Matematik 4 ..............................................100

GYMNASIEARBETE

Biologi 1 ..................................... 100
Fysik 1a....................................... 150
Kemi 1 ........................................ 100
Moderna språk ........................... 100

200–
300 P

INRIKTNINGAR
300–400 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

Engelska 5 .................................. 100
Engelska 6 .................................. 100
Historia 1b .................................. 100
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1c.............................. 100
Matematik 2c.............................. 100
Matematik 3c.............................. 100
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1b .................. 100
Svenska 1 ................................... 100
Svenska 2 ................................... 100
Svenska 3 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1 ......... 100
Svenska som andraspråk 2 ......... 100
Svenska som andraspråk 3 ......... 100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
450 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 1150 POÄNG

200 P

PROGRAMSTRUKTUR NA Läs om programstruktur på sidan 11

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 200–300 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information.
ÄMNE
Biologi

KURS

POÄNG

Biologi 2.........................................................100
Bioteknik.........................................................100
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik...............................100
Datorteknik 1a................................................100
Engelska
Engelska 7......................................................100
Entreprenörskap
Entreprenörskap..............................................100
Filosofi
Filosofi 1...........................................................50
Filosofi 2...........................................................50
Fysik
Fysik 2............................................................100
Fysik 3............................................................100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande...................100
Geografi
Geografi 1.......................................................100
Geografi 2.......................................................100
Geografiska informationssystem......................100
Historia
Historia 2a......................................................100
Historia 3........................................................100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering..................................................100
Hållbart samhälle
Hållbart samhällsbyggande.............................100
Miljö- och energikunskap................................100
Politik och hållbar utveckling..........................100
Kemi
Kemi 2............................................................100
Konst och kultur
Kultur- och idéhistoria....................................100
Konstruktion
Konstruktion 1................................................100
Konstruktion 2................................................100
Matematik
Matematik 4...................................................100
Matematik 5...................................................100
Matematik — specialisering............................100

ÄMNE

KURS

Moderna språk

Skolor med
naturvetenskapsprogrammet

8
2
11

Inriktning Naturvetenskap

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Angeredsgymnasiet, Bernadottegymnasiet, Burgårdens
Gymnasium, Donnergymnasiet*, GTI:s gymnasieskola*,
Gymnasieakademin*, Göteborgs Högre Samskola*, Hvitfeldtska
gymnasiet, IHGR – International High School of the Gothenburg
Region, International IT College of Sweden*, Jensen gymnasium
Göteborg*, Katrinelundsgymnasiet, Kitas Gymnasium*, Kitas
Natur*, KLARA Teoretiska Gymnasium Postgatan*, KLARA
Teoretiska Gymnasium Vallgatan*, Kunskapsgymnasiet
Göteborg*, LM Engström gymnasium*, NTI Gymnasiet Kronhus*,
Polhemsgymnasiet, Schillerska gymnasiet, Sigrid Rudebecks
gymnasium*, Sjölins gymnasium*, HÄRRYDA: Fridagymnasiet*,
Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
LERUM: Lerums gymnasium
MÖLNDAL: Franklins gymnasium
PARTILLE: Partille gymnasium
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet
ÖCKERÖ: Öckerö seglande gymnasieskola

12
1
6

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

POÄNG

Kinesiska 1–7...................................varje del 100
Moderna språk 1–7...........................varje del 100
Naturvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering.....................100
Programmering
Programmering 1............................................100
Programmering 2............................................100
Psykologi
Psykologi 1........................................................50
Psykologi 2a......................................................50
Psykologi 2b......................................................50
Religionskunskap
Religionskunskap 2...........................................50
Religionskunskap — specialisering..................100
Samhällskunskap
Internationell ekonomi....................................100
Internationella relationer.................................100
Samhällskunskap 2.........................................100
Samhällskunskap 3.........................................100
Svenska
Litteratur.........................................................100
Retorik............................................................100
Skrivande........................................................100
Teknik
Teknik 1..........................................................150
Teknik 2..........................................................100
Teknik — specialisering...................................100
Tillämpad programmering Tillämpad programmering...............................100
Träningslära
Träningslära 1.................................................100
Träningslära 2.................................................100
Webbteknik
Webbserverprogrammering 1...........................100
Webbserverprogrammering 2...........................100
Webbutveckling 1............................................100
Webbutveckling 2............................................100

3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Angeredsgymnasiet, Amerikanska Gymnasiet*, GTI:s
gymnasieskola*, Gymnasieakademin*, Hvitfeldtska gymnasiet,
Katrinelundsgymnasiet, Kitas Gymnasium*, Kitas Natur*, KLARA
Teoretiska Gymnasium Postgatan*, KLARA Teoretiska Gymnasium
Vallgatan*, Kunskapsgymnasiet Göteborg*, LM Engström
gymnasium*, Schillerska gymnasiet, Sjölins gymnasium*,
Västsvenska gymnasiet*
HÄRRYDA: Fridagymnasiet*, Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
LERUM: Lerums gymnasium
MÖLNDAL: Franklins gymnasium
PARTILLE: Partille gymnasium
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

7

Att tänka på
Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med
en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på
högskolan.

*fristående skola

Andra utbildningar
Särskild variant

GÖTEBORG: Donnergymnasiet: Naturvetenskapsprogrammet,
Estetiska området Musik
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet: Naturvetenskapsprogrammet,
Estetiska området Bild och Musik samt Teater. Elof Lindälvs
gymnasium: Naturvetenskapsprogrammet, Estetiska området Bild
och Musik samt Teater

Spetsutbildning

GÖTEBORG: Hvitfeldtska gymnasiet: Naturvetenskapsprogrammet
Matematik

Utbildning för särskilda målgrupper

GÖTEBORG: Burgårdens Gymnasium: Naturvetenskapsprogrammet
med inriktning naturvetenskap, för elever med diagnos inom
autismspektrum
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Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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NA RL

Anteckningar

Restaurang och livsmedel
Restaurang- och livsmedelsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt
i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på t.ex. restaurang, bageri eller butik.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

INRIKTNINGAR

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR

Bageri och konditori

Bagare, konditor

Kök och servering

Kock, servitris/servitör

Det här lär du dig på programmet

Gymnasiearbete

Du lär dig om traditionella och moderna hantverksmässiga
metoder, livsmedelsproduktion, matlagning, servering,
måltiden som helhet, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering. Du lär dig om
planering, organisering, ekonomi och företagande. Du
utvecklar din förmåga att bemöta kunder och ge service.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor
för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en
god hälsa.

I slutet av restaurang- och livsmedelsprogrammet ska du
göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där
får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja
jobba med det du utbildat dig till.

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska
eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser
du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre
av de ämnen du läst i grundskolan.
Programgemensamma karaktärsämnen är: hygienkunskap, livsmedels- och näringskunskap, måltids- och
branschkunskap samt service och bemötande.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig
erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta
av när du söker jobb.

Två inriktningar
Bageri och konditori
Du lär dig om hantverket inom bageri och konditori. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel bagare
och konditor.
Kök och servering
Du lär dig om matlagning i restaurang, om servering och
om bararbete. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till
exempel kock, servitris eller servitör.

Arbetsformer
På programmet tränar du dig i yrket under verkliga förhållanden tillsammans med andra. Du får lära dig att samarbeta och möta kunder och gäster. Teori och praktik knyts
ihop. Du tränar dig i att ta initiativ, vara flexibel, lyhörd,
kreativ och arbeta självständigt. Du får planera, genomföra
och kvalitetssäkra arbetet.
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KÖK OCH SERVERING 300 P
Mat och dryck i kombination ......................100
Matlagning 1 .............................................100
Servering 1.................................................100

100 P

BAGERI OCH KONDITORI 300 P
Bageri 1 .....................................................100
Choklad och konfektyr ................................100
Konditori 1 .................................................100

GYMNASIEARBETE

Hygien ........................................ 100
Livsmedels- och näringskunskap 1 .................................. 100
Branschkunskap inom
restaurang och livsmedel ............ 100
Service och bemötande 1 ........... 100

600–
900 P

INRIKTNINGAR
300 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

Engelska 5 .................................. 100
Historia 1a:1 ................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1a.............................. 100
Naturkunskap 1a:1 ....................... 50
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1a:1 ................. 50
Svenska 1 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1.......... 100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
400 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

200 P

PROGRAMSTRUKTUR RL Läs om programstruktur på sidan 11

Skolor med restaurangoch livsmedelsprogrammet

ÄMNE
Aktiviteter och värdskap

KURS

POÄNG

Aktiviteter och upplevelser..............................100
Besöksnäringen...............................................100
Bageri- och konditorikunskap Bageri 1..........................................................100
Bageri 2..........................................................200
Bageri 3..........................................................100
Bageri 4..........................................................100
Bageri — specialisering...................................100
Choklad och konfektyr.....................................100
Konditori 1......................................................100
Konditori 2......................................................200
Konditori 3......................................................100
Konditori 4......................................................100
Konditori — specialisering...............................100
Charkuterikunskap
Charkuteri 1....................................................100
Charkuteri 2....................................................100
Charkuteri 3....................................................200
Charkuteri 4....................................................100
Charkuteri — specialisering.............................100
Dryckeskunskap
Barteknik........................................................100
Drycker...........................................................100
Drycker och ansvarsfull alkoholservering.........100
Drycker — specialisering..................................100
Engelska
Engelska 6......................................................100
Entreprenörskap
Entreprenörskap..............................................100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande...................100 .
Företagsekonomi 1.........................................100
Företagsekonomi 2.........................................100
Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1.....................................100
Personlig försäljning 2.....................................100
Handel
Affärsutveckling och ledarskap........................100
Praktisk marknadsföring 1...............................100
Praktisk marknadsföring 2...............................100
Konferens och evenemang Konferens och evenemang..............................100

68

ÄMNE

KURS

POÄNG

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se
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GÖTEBORG: Ester Mosessons gymnasium
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium LÄRLING
MÖLNDAL: Krokslättsgymnasiet LÄRLING

1
6

Inriktning Kök och servering

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Ester Mosessons gymnasium, Yrkesgymnasiet* LÄRLING
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium även LÄRLING
MÖLNDAL: Krokslättsgymnasiet LÄRLING
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet LÄRLING

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som
lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet. Inriktningar
utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i
samråd med respektive skola erbjudas som lärling senare.
Kontakta respektive skola för mer information.

Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation............................100
Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap 2..................100
Mat och butik
Mat och butik 1..............................................100
Mat och butik 2..............................................100
Mat och butik — specialisering........................100
Mat och dryck i kombination Mat och dryck i kombination...........................100
Matlagningskunskap
Matlagning 1...................................................100
Matlagning 2...................................................200
Matlagning 3...................................................200
Matlagning 4...................................................200
Matlagning — specialisering............................100
Specialkoster..................................................100
Moderna språk
Kinesiska 1–7...................................varje del 100
Moderna språk 1–7...........................varje del 100
Programmering
Programmering 1............................................100
Reception
Logi.................................................................100
Serveringskunskap
Arrangemang...................................................100
Frukost och bufféservering..............................100
Matsalshantverk..............................................100
Servering 1......................................................100
Servering 2......................................................200
Servering – specialisering................................100
Service och bemötande
Service och bemötande 2...............................100
Styckningskunskap
Finstyckning....................................................100
Styckning 1.....................................................100
Styckning 2.....................................................100
Styckning 3.....................................................200
Styckning 4.....................................................100
Styckning — specialisering..............................100
Tillämpad programmering Tillämpad programmering...............................100

2
11

Inriktning Bageri och konditori

*fristående skola

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 600–900 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information.

8

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

Uppnå grundläggande högskolebehörighet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det
viktigt att du planerar dina studier. Du väljer då till svenska
2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3 plus även en kurs
i engelska 6. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat
program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare
om hur du kan lägga upp dina studier för att bli högskolebehörig och om du har frågor kring eftergymnasiala studier
och eventuell särskild behörighet.

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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RL SA

Anteckningar

Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan
och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för
fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Det här lär du dig på programmet

INRIKTNINGAR

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden
i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och
samhället samspelar och hur människans livsvillkor har
förändrats under historien. Du studerar människan både
som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du
studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala
och politiska aspekter.

Beteendevetenskap

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På Samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemen
samma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap
och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskole
förberedande programmen läser du fler teoretiska kurser
än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma karaktärsämnen är: filosofi,
moderna språk och psykologi.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare
inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta
kan t.ex. vara ämnen som: bild, digitalt skapande, film- och
tv-produktion, filosofi, geografi, grafisk kommunikation,
hållbart samhälle, juridik, konst- och kultur, ledarskap
och organisation, mediekommunikation, moderna språk,
pedagogik, psykologi, samhällskunskap samt sociologi. Hör
med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap

Gymnasiearbete
I slutet av samhällsvetenskapsprogrammet ska du göra ett
gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning,
planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som
utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Tre inriktningar
Beteendevetenskap
Du lär dig om människans utveckling, socialisation och
samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar
som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare.
Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.
Medier, information och kommunikation
Du lär dig om mediernas roll i samhället, medieteknik,
journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer. Du studerar hur medier påverkar
människors åsikter och omvärldsuppfattning.
Samhällsvetenskap
Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika
samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Arbetsformer
På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt
förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden
är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer
av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med
källkritiska metoder.
Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ,
arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ
och omsätta idéer till praktisk handling.
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SA SA

MEDIER, INFORMATION OCH
KOMMUNIKATION 350 P
Journalistik, reklam och
information 1 .............................................100
Medieproduktion 1 ....................................100
Medier, samhälle och
kommunikation 1 .......................................100
Psykologi 2a.................................................50

100 P

BETEENDEVETENSKAP 450 P
Ledarskap och organisation .......................100
Kommunikation ..........................................100
Psykologi 2a.................................................50
Samhällskunskap 2 ...................................100
Sociologi ...................................................100

GYMNASIEARBETE

Filosofi 1 ...................................... 50
Moderna språk ........................... 200
Psykologi 1 ................................... 50

300–
400 P

INRIKTNINGAR
350–450 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

Engelska 5 .................................. 100
Engelska 6 .................................. 100
Historia 1b .................................. 100
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1b.............................. 100
Matematik 2b.............................. 100
Naturkunskap 1b ........................ 100
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1b .................. 100
Svenska 1 ................................... 100
Svenska 2 ................................... 100
Svenska 3 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1 ......... 100
Svenska som andraspråk 2 ......... 100
Svenska som andraspråk 3 ......... 100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
300 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 1150 POÄNG

200 P

PROGRAMSTRUKTUR SA Läs om programstruktur på sidan 11

SAMHÄLLSVETENSKAP 450 P
Geografi 1 ..................................................100
Historia 2a..................................................100
Religionskunskap 2 ......................................50
Samhällskunskap 2 ...................................100
Samhällskunskap 3 ...................................100

KURS

Animation

Animation 1................................100
Animation 2................................100
Bild.............................................100
Bild och form 1a1........................50
Bild och form 1b.........................100
Form...........................................100
Biologi 1.....................................100

Bild

Biologi
Digitalt skapande

POÄNG

Digitalt skapande 1....................100
Digitalt skapande 2....................100
Engelska
Engelska 7..................................100
Entreprenörskap Entreprenörskap.........................100
Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion 1...........100
Film- och tv-produktion 2...........100
Filmproduktion...........................100
Manus för film och tv..................100
Tv-produktion.............................100
Filosofi
Filosofi 2......................................50
Fotografisk bild Fotografisk bild 1.......................100
Fotografisk bild 2.......................100
Fotografisk bild 3.......................100
Geografi
Geografi 1...................................100
Geografi 2...................................100
Geografiska informationssystem.100
Grafisk kommunikation
Grafisk illustration......................100
Grafisk illustration i pixelgrafik...100
Grafisk illustration i vektorgrafik.100
Grafisk kommunikation 1...........100
Grafisk kommunikation 2...........100
Grafiska arbetsflöden och
analysmodeller...........................100
Gränssnittsdesign Gränssnittsdesign.......................100
Historia
Historia 2a.................................100
Historia 3...................................100
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ÄMNE

KURS

POÄNG

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.................100
Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande........100
Miljö- och energikunskap...........100
Politik och hållbar utveckling......100
Juridik
Rätten och samhället.................100
Konst och kultur Film- och tv-kunskap..................100
Konstarterna och samhället.........50
Kultur- och idéhistoria................100
Samtida kulturuttryck.................100
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation.......100
Ljudproduktion Film- och interaktiv ljudproduktion..................................100
Ljudproduktion 1........................100
Ljudproduktion 2........................100
Radioproduktion.........................100
Matematik
Matematik 3b.............................100
Matematik 4...............................100
Mediekommunikation
Journalistik, reklam och
information 1..............................100
Journalistik, reklam och
information 2..............................100
Textkommunikation....................100
Medieproduktion Medieproduktion 1.....................100
Medieproduktion 2.....................100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och
kommunikation 1.......................100
Medier, samhälle och
kommunikation 2.......................100
Moderna språk Kinesiska 1–7.............. varje del 100
Moderna språk 1–7..... varje del 100

ÄMNE

KURS

Musik

Musikproduktion 1.....................100
Musikproduktion 2.....................100
Naturkunskap Naturkunskap 2..........................100
Pedagogik
Barns lärande och växande........100
Kommunikation..........................100
Lärande och utveckling...............100
Människors miljöer.....................100
Pedagogiskt ledarskap...............100
Programmering Programmering 1........................100
Psykologi
Psykologi 2a.................................50
Psykologi 2b.................................50
Religionskunskap Religionskunskap 2......................50
Religionskunskap —
specialisering.............................100
Samhällskunskap Internationell ekonomi...............100
Internationella relationer............100
Samhällskunskap 2....................100
Samhällskunskap 3....................100
Sociologi
Etnicitet och kulturmöten...........100
Sociologi....................................100
Ungdomskulturer........................100
Svenska
Litteratur....................................100
Retorik........................................100
Skrivande...................................100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering..........100
Utställningsdesign
Utställningsdesign 1...................100
Utställningsdesign 2...................100
Visuell kommunikation
Visuell kommunikation...............100
Webbteknik
Webbutveckling 1.......................100
Webbutveckling 2.......................100

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Amerikanska Gymnasiet*, Aniaragymnasiet*, Aspero
Idrottsgymnasium Göteborg*, Bernadottegymnasiet, Burgårdens
Gymnasium, Donnergymnasiet*, Drottning Blankas Gymnasieskola
Centrum *, Drottning Blankas Gymnasieskola Gårda*, GTI:s
gymnasieskola*, Gymnasieakademin*, Hvitfeldtska gymnasiet,
Ingrid Segerstedts gymnasium*, Jensen gymnasium Göteborg*,
Katrinelundsgymnasiet, Kitas Gymnasium*, KLARA Teoretiska
Gymnasium Postgatan*, KLARA Teoretiska Gymnasium Vallgatan*,
Kunskapsgymnasiet Göteborg*, Mediegymnasiet by LBS*,
Schillerska gymnasiet, Sjölins gymnasium*
HÄRRYDA: Fridagymnasiet*, Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet, Beda Hallbergs gymnasium,
Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka*
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
LERUM: Lerums gymnasium
PARTILLE: Partille gymnasium

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Amerikanska Gymnasiet*, Ingrid Segerstedts gymnasium*,
International IT College of Sweden*, KLARA Teoretiska Gymnasium
Vallgatan*, Mediegymnasiet by LBS*, Thoren Innovation school*
HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
LERUM: Lerums gymnasium

POÄNG

8

Inriktning Beteendevetenskap

Inriktning Medier, information
och kommunikation

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300–400 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information.
ÄMNE

Skolor med samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Samhällsvetenskap

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Amerikanska Gymnasiet*, Angeredsgymnasiet,
Donnergymnasiet*, GTI:s gymnasieskola*, Gymnasieakademin*,
Göteborgs Högre Samskola*, Hvitfeldtska gymnasiet, IHGRInternational High School of the Gothenburg Region, Ingrid
Segerstedts gymnasium*, Jensen gymnasium Göteborg*,
Kitas Gymnasium*, KLARA Teoretiska Gymnasium Postgatan*,
Kunskapsgymnasiet Göteborg*, LM Engström gymnasium*,
Polhemsgymnasiet, Sigrid Rudebecks gymnasium*, Sjölins
gymnasium*
HÄRRYDA: Fridagymnasiet*, Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
LERUM: Lerums gymnasium
PARTILLE: Partille gymnasium
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet
ÖCKERÖ: Öckerö seglande gymnasieskola

2
11
12
1
6

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

Att tänka på
Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med
en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på
högskolan.

*fristående skola

Andra utbildningar
Spetsutbildning

GÖTEBORG: IHGR-International High School of the Gothenburg
Region: Samhällsvetenskapsprogrammet Engelska

Utbildning för särskilda målgrupper

GÖTEBORG: Burgårdens Gymnasium,
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap,
för elever med diagnos inom autismspektrum
Magelungens gymnasium, Samhällsvetenskapsprogrammet
anpassat för elever med omfattande behov av särskilt stöd

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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SA TE

Anteckningar

Teknik
Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Det här lär du dig på programmet
Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och mate
matik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se
sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och
förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar
både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På Teknikprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska
som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen
läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma karaktärsämnen är: fysik, kemi
och teknik.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Detta kan t.ex. vara ämnen som: arkitektur, bild, biologi,
ellära, eventteknik, filosofi, fysik, geografi, historia, hållbart samhälle, medicinsk teknik, nätverksteknik, pedagogik, programmering, psykologi, svenska och webbteknik.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Gymnasiearbete
I slutet av teknikprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera,
genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från
viktiga kunskapsområden på programmet.

INRIKTNINGAR
Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
Produktionsteknik
Samhällsbyggande och miljö
Teknikvetenskap

Fem inriktningar
Design och produktutveckling
Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på
datorstyrd design och konstruktion.
Informations- och medieteknik
Du lär dig om teknik för information, kommunikation och
olika medier som datorkommunikation, programmering,
digitala medier och webbutveckling.
Produktionsteknik
Du lär dig om produktion och företagande som automation
och styrning av produktionslinjer.
Samhällsbyggande och miljö
Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där
teknik är lika viktigt som ekologi, utseende och ekonomi.
Teknikvetenskap
Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och
verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning
och reglering.

Arbetsformer
På programmet söker och bearbetar du information käll
kritiskt. Du utgår från praktiska arbetsuppgifter som du
löser enskilt eller tillsammans med andra, ofta i projektform. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa
lösningar, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett
eget företag.
Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och
argumentera för att bättre förstå tekniska system.
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TE TE

PROGRAMSTRUKTUR TE Läs om programstruktur på sidan 11

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK 300 P
Dator- och nätverksteknik ..........................100
Programmering 1 .......................................100
Webbutveckling 1 .......................................100

100 P

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING 300 P
Bild och form 1a1 ........................................50
Cad 1 ..........................................................50
Design 1 ....................................................100
Konstruktion 1 ...........................................100

GYMNASIEARBETE

Fysik 1a ...................................... 150
Kemi 1 ........................................ 100
Teknik 1 ...................................... 150

200 P

Engelska 5 .................................. 100
Engelska 6 .................................. 100
Historia 1a:1 ................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1c.............................. 100
Matematik 2c.............................. 100
Matematik 3c.............................. 100
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1b .................. 100
Svenska 1 ................................... 100
Svenska 2 ................................... 100
Svenska 3 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1 ......... 100
Svenska som andraspråk 2 ......... 100
Svenska som andraspråk 3 ......... 100

INDIVIDUELLT VAL

INRIKTNINGAR 300 POÄNG

400 P

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
400 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 1100 POÄNG

ÄMNE

PRODUKTIONSTEKNIK 300 P
Mekatronik 1 .............................................100
Produktionskunskap 1 ...............................100
Produktionsutrustning 1..............................100
SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ 300 P
Arkitektur – hus ..........................................100
Hållbart samhällsbyggande ........................100
Byggnadsverk .............................................100
TEKNIKVETENSKAP 300 P
Fysik 2 .......................................................100
Matematik 4 ..............................................100
Teknik 2 .....................................................100

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 400 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information.
ÄMNE
Animation
Arkitektur

KURS
POÄNG
Animation 1..................................100
Arkitektur — hus...........................100
Arkitektur — rum...........................100
Bild
Bild...............................................100
Bild och form 1a1..........................50
Bild och form 1a2..........................50
Bild och form 1b..........................100
Form.............................................100
Biologi
Biologi 1.......................................100
Biologi 2.......................................100
Bioteknik......................................100
Cad
Cad 1.............................................50
Cad 2.............................................50
Cad 3.............................................50
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik............100
Datorteknik 1a.............................100
Digital kommunikationsteknik......100
Datorstyrd produktion
Cad/cam......................................100
Datorstyrd produktion 1...............100
Datorstyrd produktion 2...............100
Design
Design 1.......................................100
Design 2.......................................100
Designmodeller............................100
Digitalt skapande
Digitalt skapande 1......................100
Digitalt skapande 2......................100
Driftsäkerhet och underhåll
Underhåll — driftsäkerhet.............100
Elektronik
Elektronik och mikrodatorteknik..100
Mikrodatortillämpningar...............100
Ellära
Ellära 1.........................................100
Ellära 2.........................................100
Energiteknik
Energiteknik 1..............................100
Engelska
Engelska 7....................................100
Entreprenörskap Entreprenörskap...........................100
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ÄMNE
Eventteknik

KURS
POÄNG
Eventteknik...................................100
Ljudproduktionsteknik..................100
Ljus- och bildproduktionsteknik...100
Fartygsteknik Lasthantering och
passagerarsäkerhet....................100
Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion 1.............100
Filosofi
Filosofi 1........................................50
Filosofi 2........................................50
Flygyrkesteknik Aerodynamik.................................100
Fotografisk bild Fotografisk bild 1.........................100
Fysik
Fysik 2..........................................100
Fysik 3..........................................100
Företagsekonomi Entreprenörskap o företagande....100
Geografi
Geografi 1....................................100
Geografiska informationssystem...100
Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation 1.............100
Gränssnittsdesign
Gränssnitt 3D...............................100
Gränssnittsdesign.........................100
Historia
Historia 1a2...................................50
Historia 2a...................................100
Hållbart samhälle
Hållbart samhällsbyggande..........100
Miljö- och energikunskap.............100
Politik och hållbar utveckling.......100
Industriautomation
Robotteknik..................................100
Industritekniska processer
Industritekniska processer 1........100
Industritekniska processer 2........100
Laboratorieteknik.........................200
Kemi
Kemi 2.........................................100
Konst och kultur Kultur- och idéhistoria..................100
Konstruktion
Konstruktion 1..............................100
Konstruktion 2..............................100

ÄMNE
KURS
POÄNG
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation.........100
Ljudproduktion Ljudproduktion 1..........................100
Ljudproduktion 2..........................100
Matematik
Matematik 4................................100
Matematik 5................................100
Matematik — specialisering.........100
Medicinsk teknik Elektromedicinsk teknik...............100
Gas- och vätsketeknik..................100
Radiologiska utrustningar.............100
Medieproduktion Medieproduktion 1.......................100
Medieproduktion 2.......................100
Mekatronik
Mekatronik 1................................100
Moderna språk Kinesiska 1–7................ varje del 100
Moderna språk.............. varje del 100
Musik
Musikproduktion 1.......................100
Musikproduktion 2.......................100
Människan i industrin
Människan i industrin 1...............100
Människan i industrin 2...............100
Mät-, styr- och reglerteknik
Mät- och reglerteknik...................100
Mät- och styrteknik......................100
Programmerbara styrsystem.........100
Naturvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering.. 100
Nätverksteknik Nätverksadministration................100
Nätverksteknik.............................100
Nätverksteknologier......................100
Pedagogik
Kommunikation............................100
Pedagogiskt ledarskap.................100
Processautomation
Processmätteknik 1......................100
Processreglering...........................100
Produktionskunskap
Produktionskunskap 1..................100
Produktionskunskap 2..................100

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

KURS

Skolor med teknikprogrammet

POÄNG

Inriktning Design och produktutveckling

Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1...............100
Produktionsutrustning 2...............100
Produktutveckling Produktutveckling 1......................100
Produktutveckling 2......................100
Programmering Industriell programmering............100
Programmering 1..........................100
Programmering 2..........................100
Psykologi
Psykologi 1.....................................50
Psykologi 2a...................................50
Religionskunskap Religionskunskap 2........................50
Samhällsbyggande
Byggnadsverk...............................100
Samhällskunskap Samhällskunskap 2......................100
Sammanfogningsteknik
Svets grund..................................100
Svenska
Litteratur......................................100
Retorik..........................................100
Skrivande.....................................100
Systemkunskap Systemuppbyggnad......................100
Teater
Ljud och ljus.................................100
Teknik
Teknik 2........................................100
Teknik — specialisering.................100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering............100
Visuell kommunikation
Visuell kommunikation.................100
Webbserverprogrammering
Webbserverprogrammering 1.......100
Webbserverprogrammering 2.......100
Webbutveckling Webbutveckling 1.........................100
Webbutveckling 2.........................100

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: LBS Kreativa Gymnasium Göteborg *, Polhemsgymnasiet,
Thoren Innovation School*
HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet, LBS Kreativa Gymnasium
Kungsbacka*
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
LERUM: Lerums gymnasium
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

Inriktning Informations- och medieteknik
ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Amerikanska Gymnasiet*, GTI:s gymnasieskola*,
International IT College of Sweden*, Jensen gymnasium
Göteborg*, Kitas Natur*, LBS Kreativa Gymnasium Göteborg*,
Lindholmens tekniska gymnasium, NTI Gymnasiet Johanneberg*,
NTI Gymnasiet Kronhus*, Thoren Innovation School*
HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium, LBS Kreativa Gymnasium
Kungsbacka*
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
LERUM: Lerums gymnasium
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

Inriktning Produktionsteknik
GÖTEBORG: GTG Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium*,
Lindholmens tekniska gymnasium, SKF Tekniska Gymnasium*
KUNGSBACKA: Elof Lindälvs gymnasium
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet

Inriktning Samhällsbyggande och miljö
GÖTEBORG: GTI:s gymnasieskola*, Kitas Natur*, Kunskapsgymnasiet
Göteborg*, Lindholmens tekniska gymnasium
HÄRRYDA: Fridagymnasiet*
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium

8
2
11
12
1
6

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10

Inriktning Teknikvetenskap
ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Bernadottegymnasiet, Kitas Natur*, KLARA Teoretiska
Gymnasium Postgatan*, Lindholmens tekniska gymnasium, Thoren
Innovation School*
HÄRRYDA: Fridagymnasiet*, Hulebäcksgymnasiet
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium
MÖLNDAL: Franklins gymnasium
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet
*fristående skola

4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

Att tänka på
Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med
en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på
högskolan.

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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TE VF

Anteckningar

VVS och fastighet
VVS- och fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i
byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du
kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

INRIKTNINGAR

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR

Fastighet

Fastighetsskötare, fastighetstekniker

Kyl- och värmepumpsteknik

Kyl- och värmepumpsmontör

Ventilation

Ventilationsmontör

VVS

Industrirörsmontör, isoleringsmontör, VVS-montör

Det här lär du dig på programmet

Gymnasiearbete

Du lär dig om installation, felsökning, reparation, drift,
underhåll, reglerteknik och energioptimering. Du tränar dig
i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att
vara lyhörd för deras behov. Du lär dig också förvalta och
underhålla fastigheter, tekniska anläggningar och system.
Du fördjupar dina kunskaper om hur man använder resurser effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor
för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en
god hälsa.

I slutet av VVS- och fastighetsprogrammet ska du göra ett
gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du
visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba
med det du utbildat dig till.

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, idrott och hälsa, historia, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska
eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser
du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre
av de ämnen du läst i grundskolan.
Programgemensamma karaktärsämnen är: ellära, systemkunskap och verktygs- och materialhantering.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Arbetsformer
På programmet tränar du din förmåga att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du tränar
din förmåga att ge service till entreprenörer, beställare
och kunder och lär dig om möjligheterna att driva ett eget
företag samt i att arbeta självständigt och tillsammans med
andra utifrån både nya och beprövande metoder.
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Vad ska jag välja? 2022

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig
erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta
av när du söker jobb.

Fyra inriktningar
Fastighet
Du lär dig om service, drift, underhåll, uppbyggnad av
system i energitekniska anläggningar och funktioner hos
system med tillhörande komponenter. Inriktningen ger
möjlighet till jobb som till exempel fastighetstekniker,
fastighetsskötare eller fastighetsvärd.
Kyl- och värmepumpsteknik
Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av
till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel
kylmontör eller kyltekniker.
Ventilation
Du lär dig om service, drift, underhåll, mätning och in
justering. Du får också lära dig funktionen hos olika ventilationssystem och felsökning i olika ventilationssystem.
Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel ventilationstekniker.
VVS
Du lär dig om installation, service och underhåll av värmeoch sanitetssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som
till exempel montör inom VVS, industrirör eller isolering
av tekniska installationer.

Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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VF VF

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK 300 P
Praktisk ellära ............................................100
Kyl- och värmepumpsteknik grund .............100
Kyl- och värmepumpsteknik miljö
och säkerhet ..............................................100

100 P

GYMNASIEARBETE

Elkraftsteknik .............................. 100
Systemuppbyggnad .................... 100
Värmelära ................................... 100
Verktygs- och materialhantering .................................... 100

FASTIGHET 300 P
Praktisk ellära ............................................100
Fastighetsförvaltning ..................................100
Fastighetsservice – byggnader ....................100

800–
900 P

INRIKTNINGAR
300–500 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL

Engelska 5 .................................. 100
Historia 1a:1 ................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1a.............................. 100
Naturkunskap 1a:1 ....................... 50
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1a:1 ................. 50
Svenska 1 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1.......... 100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

200 P

PROGRAMSTRUKTUR VF Läs om programstruktur på sidan 11

Skolor med VVS- och
fastighetsprogrammet

KURS

Cad

Cad 1................................................................50
Cad 2................................................................50
Praktisk ellära.................................................100
Elmätteknik 1..................................................100
Energiteknik 1.................................................100
Energiteknik 2.................................................100
Engelska 6......................................................100
Entreprenörskap..............................................100
Fastighetsautomation 1..................................100
Fastighetsautomation 2..................................100
Fastighetsförvaltning.......................................100
Fastighetskommunikation...............................100
Informationsteknik i fastighetsförvaltning........100
Fastighetsservice — VVS..................................100
Fastighetsservice — byggnader........................100
Fastighetsservice — elarbeten.........................100
Fastighetsservice — ytor..................................100
Entreprenörskap och företagande...................100
Företagsekonomi 1.........................................100
Företagsekonomi 2.........................................100
VVS MMA-svetsning rör………..........................100
VVS TIG-svetsning rör......................................100

Ellära
Elmätteknik
Energiteknik
Engelska 6
Entreprenörskap
Fastighetsautomation
Fastighetsförvaltning
Fastighetsservice

Företagsekonomi

Industrirör svets VVS

POÄNG

Industrirörteknik 1..........................................100
Industrirörteknik 2..........................................100
Industrirörteknik 3..........................................200
Kyl- och värmepumpsteknik Kyl- och värmepumpsteknik — energieffektivisering..................................................100
Kyl- och värmepumpsteknik — grund...............100
Kyl- och värmepumpsteknik — installation......200
Kyl- och värmepumpsteknik — miljö och
säkerhet..........................................................100
Kyl- och värmepumpsteknik — service.............200
Matematik
Matematik 2a.................................................100
Mekatronik
Mekatronik 1..................................................100
Mät-, styr- och reglerteknik Distribuerade styrsystem.................................100
Mät- och reglerteknik......................................100
Mät- och styrteknik.........................................100

ÄMNE
Programmering
Sammanfogningsteknik
Skötsel av utemiljöer
Sprinklerteknik
Systemkunskap
Teknisk isolering

Tillämpad programmering
VVS – installation

Ventilation – installation

Industrirörteknik
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Ventilation – plåtslageri
Ventilationsteknik

Växtkunskap
Yttre miljö

KURS

GÖTEBORG: Lindholmens tekniska gymnasium

Inriktning VVS

GÖTEBORG: Lindholmens tekniska gymnasium, Yrkesgymnasiet
Göteborg* LÄRLING
KUNGSBACKA: Praktiska Gymnasiet Kungsbacka* LÄRLING
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet LÄRLING

*fristående skola

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10
4
9

5

Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

POÄNG

Programmerbara styrsystem............................100
Programmering...............................................100
Rörsvets 1.......................................................100
Rörsvets 2.......................................................100
Skötsel av utemiljöer.......................................100
Sprinklerteknik 1.............................................100
Sprinklerteknik 2.............................................100
Injusteringsteknik............................................100
Brand- och ljudisolering..................................200
Industriisolering..............................................200
Kondensisolering.............................................100
VVS-isolering...................................................100
Ytbeklädnad — grund......................................200
Tillämpad programmering...............................100
Entreprenadteknik...........................................100
Sanitetsteknik 1..............................................100
Sanitetsteknik 2..............................................100
VVS gassvetsning rör.......................................100
VVS svets och lödning rör................................100
VVS-teknik......................................................200
Värmeteknik 1.................................................100
Värmeteknik 2.................................................100
Ventilationsisolering........................................100
Ventilationsmontering 1..................................100
Ventilationsmontering 2..................................200
Ventilationsservice..........................................100
Ventilationsplåtslageri 1..................................100
Ventilationsplåtslageri 2..................................200
Luftbehandling................................................100
Luftbehandlingsanläggningar...........................200
Luftbehandlingssystem....................................200
Luftströmning..................................................200
Ventilationsteknik — injustering.......................100
Växtkunskap — fastighetsskötsel.....................100
Yttre miljö — anläggningar...............................100
Yttre miljö — maskiner och verktyg..................100

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se

1
6

Inriktning Kyl- och värmepumpsteknik

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 800–900 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda.
Kontakta resp. skola för mer information.
ÄMNE

12

GÖTEBORG: Framtidsgymnasiet Göteborg*, Lindholmens tekniska
gymnasium

GÖTEBORG: Lindholmens tekniska gymnasium

VENTILATION 500 P
Ventilationsisolering ...................................100
Ventilationsmontering 1..............................100
Ventilationsmontering 2..............................200
Ventilationsservice......................................100

2
11

Inriktning Fastighet

Inriktning Ventilation

VVS 300 P
Entreprenadteknik ......................................100
Sanitetsteknik 1 .........................................100
Värmeteknik 1 ...........................................100

8

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som
lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet. Inriktningar
utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i
samråd med respektive skola erbjudas som lärling senare.
Kontakta respektive skola för mer information.

Uppnå grundläggande högskolebehörighet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det
viktigt att du planerar dina studier. Du väljer då till svenska
2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3 plus även en kurs
i engelska 6. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat
program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare
om hur du kan lägga upp dina studier för att bli högskolebehörig och om du har frågor kring eftergymnasiala studier
och eventuell särskild behörighet.

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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VF VO

Anteckningar

Vård och omsorg
Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård,
psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

INRIKTNINGAR

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR

Inga nationella inriktningar

Funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård,
psykiatri, äldreomsorg

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin,
pedagogik och psykologi. Du lär dig om människors olika
behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan.
Du lär dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor
för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en
god hälsa.

Så är programmet upplagt, se även
programstrukturen på nästa sida
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller
svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler
yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de
ämnen du läst i grundskolan.
Programgemensamma karaktärsämnen är: hälsa, medicin, människan, psykiatri, psykologi, samhällskunskap,
specialpedagogik, svenska eller svenska som andraspråk
och vård och omsorg.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill
läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

måga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om
möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att
planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig
erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta
av när du söker jobb.

Inga inriktningar
Programmet har inga inriktningar, men ger dig möjlighet
att specialisera dig. Utbildningen ger möjlighet till jobb
inom till exempel funktionshinderområdet, hälso- och
sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som
har funktionsnedsättning.

Gymnasiearbete
I slutet av vård- och omsorgsprogrammet ska du göra ett
gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du
visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba
med det du utbildat dig till.

Arbetsformer
På programmet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter
som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig
vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och
administrativa och sociala uppgifter.
Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser
enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din för-
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Programtext hämtad från utbildningsguiden.skolverket.se
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INGA NATIONELLA INRIKTNINGAR

100 P

Anatomi och fysiologi 1.................. 50
Anatomi och fysiologi 2.................. 50
Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 1............... 100
Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 2............... 100
Gerontologi och geriatrik.............. 100
Hälso-och sjukvård 1................... 100
Hälso-och sjukvård 2................... 100
Omvårdnad 1............................... 100
Omvårdnad 2............................... 100
Psykiatri 1.................................... 100
Psykiatri 2.................................... 100
Psykologi 1.................................... 50
Samhällskunskap 1a2................... 50
Social omsorg 1........................... 100
Social omsorg 2........................... 100
Svenska 2.................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 2.......... 100

GYMNASIEARBETE

Engelska 5 .................................. 100
Historia 1a:1 ................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1a.............................. 100
Naturkunskap 1a:1 ....................... 50
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1a:1 ................. 50
Svenska 1 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1.......... 100

200 P

INRIKTNINGAR

INDIVIDUELLT VAL

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 1400 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

500 P

PROGRAMSTRUKTUR VO Läs om programstruktur på sidan 11

ALINGSÅS: Alströmergymnasiet
GÖTEBORG: Angeredsgymnasiet även LÄRLING, Burgårdens
Gymnasium även LÄRLING, Drottning Blankas Gymnasiaskola
Gårda* Praktiska Gymnasiet Göteborg även LÄRLING*,
Västsvenska Gymnasiet*, Yrkesgymnasiet Göteborg* LÄRLING
KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet,
Elof Lindälvs gymnasium GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING
KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium
MÖLNDAL: Krokslättsgymnasiet även LÄRLING
STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet
*fristående skola

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som
lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet. Inriktningar
utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i
samråd med respektive skola erbjudas som lärling senare.
Kontakta respektive skola för mer information.

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 500 POÄNG
Skolorna avgör själva vilka av nedanstående
programfördjupningar de har möjlighet att erbjuda. Kontakta
resp. skola för mer information. .
ÄMNE
Barn-och ungdomsvård

KURS
POÄNG
Barn-och ungdomshälsa..................................100
Barn-och ungdomssjukvård.............................200
Engelska
Engelska 6......................................................100
Entreprenörskap
Entreprenörskap..............................................100
Hälsa
Ergonomi........................................................100
Kost och hälsa................................................100
Mental träning................................................100
Hälso- och sjukvård
Räddningsmedicin..........................................100
Hälsovård
Friskvård och hälsa.........................................100
Komplementärmedicin....................................100
Kost, måltid och munhälsa..............................100
Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation............................100
Matematik
Matematik 2a.................................................100
Människan
Etik och människans livsvillkor........................100
Internationellt arbete......................................100
Människans säkerhet
Människans säkerhet......................................100
Pedagogik i vård och omsorg Socialpedagogik.............................................100
Vårdpedagogik och handledning.....................100
Programmering
Programmering...............................................100
Psykologi
Psykologi 2b......................................................50
Rättspsykiatri
Rättpsykiatri....................................................100
Socialt arbete
Socialt arbete 1..............................................100
Socialt arbete 2..............................................100
Social omsorg
Socialpedagogik.............................................100
Svenska
Svenska 3.......................................................100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 3.............................100
Tillämpad programmering Tillämpad programmering...............................100
Vård och omsorg specialisering
Vård och omsorg – specialisering......................50

84

Skolor med vård- och
omsorgsprogrammet

För detaljerad information om programstrukturen, se www.skolverket.se
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8 Lilla Edet
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10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
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Turkosfärgade kommuner
erbjuder utbildning inom området.

Uppnå grundläggande högskolebehörighet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det
viktigt att du planerar dina studier. Du väljer då till en kurs
i svenska 3/svenska som andraspråk 3 plus även en kurs i
engelska 6. Då har du alltid rätt att använda det individuella
valet. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om hur
du kan lägga upp dina studier för att bli högskolebehörig
och om du har frågor kring eftergymnasiala studier och
eventuell särskild behörighet.

Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.
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VO

Anteckningar

Andra utbildningar
SÄRSKILD VARIANT

Estetiska programmet

En särskild variant är en gymnasieutbildning där hela eller
delar utbildningens inriktning och programfördjupning
avviker från det nationella programmet.
Gymnasieutbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får använda antagningsprov för urval bland de
sökande.
Särskilda varianter inom det estetiska området ska ställa
särskilda förkunskapskrav och använda kompletterande
urvalsgrunder i form av prov. Särskilda varianter inom
det estetiska området får bara finnas på högskoleförberedande program.
De särskilda varianterna är inte riksrekryterande.

Inriktning Musik

GÖTEBORG
Bräckegymnasiet

Bild och form

www.goteborg.se/brackegymnasiet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ingenjörsinriktning husbyggnad

Du som läser denna inriktning blir byggnadssnickare
samtidigt som du läser in tekniskt basår. Efter utbildningen
kan du gå direkt ut i arbetslivet eller söka till en teknisk
högskola för att antingen bli byggnadsingenjör eller arkitekt.

Donnergymnasiet
Estetiska området Musik

KUNGSBACKA
Aranäsgymnasiet

www.aranasgymnasiet.kungsbacka.se
Naturvetenskapsprogrammet
Estetiska området Bild och Musik samt Teater

Elof Lindälvs gymnasium
www.eloflindalvsgymnasium.se

Naturvetenskapsprogrammet
Estetiska området Bild och Musik samt Teater

SPETSUTBILDNING (riksrekryterande)

Det finns möjlighet att gå en så kallad spetsutbildning på
gymnasieskolan. Här kan du bredda och fördjupa dina
kunskaper i teoretiska ämnen som matematik, samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora (språk, historia och
filosofi). Spetsutbildning finns också inom det estetiska
programmet.
Under utbildningen kommer du att ha kontakt med
universitet och högskolor och kunna läsa kurser på universitetsnivå vid sidan om gymnasiestudierna. Spetsutbildningarna är riksrekryterande. Det betyder att alla i
hela landet kan söka till dem.

www.hvitfeldtska.se
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Inriktning Matematik

IHGR – International High School of the
Gothenburg Region
www.goteborg.se/ihgr
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning Engelska

Schillerska gymnasiet

www.goteborg.se/schillerska
Estetiska programmet

RIKSREKRYTERANDE YRKESUTBILDNING
INOM GYMNASIESKOLAN MED EGNA
EXAMENSMÅL
Ett antal riksrekryterande yrkesutbildningar inom
gymnasieskolan med egna examensmål finns i Sverige och
av dem är Sjöfartsutbildningen inom Göteborgsregionen.

Sjöfartsutbildning (yrkesprogram)

www.donnergymnasiet.se
Naturvetenskapsprogrammet

GÖTEBORG
Hvitfeldtska gymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet

Sjöfartsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill
arbeta som befattningshavare inom däcks- eller maskinavdelningen ombord på handelsfartyg.
Du har också möjlighet att läsa kurser som förbereder
för högskolestudier till fartygsbefäl och maskinbefäl.
Utbildningen är riksrekryterande, det betyder att elever
från hela landet kan söka utbildningen på samma villkor.
Du får bland annat lära dig om fartygs drift och underhåll, om olika fartygstyper och lasthantering. Du får också
lära dig hur det är att jobba som vaktgående personal
ombord. Du lär dig säkerhets- och miljöskyddsarbete på
fartyg. Utbildningen ger också en förståelse av hur det är
att arbeta som sjöman, ofta med långa resor då man är
hemifrån och lever tätt med sina arbetskamrater. Programmet lägger också vikt vid att kunna kommunicera
och att arbeta både självständigt och i grupp.
Minst 15 veckor av utbildningen är du på en eller flera
arbetsplatser (fartyg). Det kallas arbetsplatsförlagt lärande
(APL). APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan
ha nytta av när du söker jobb.
På programmet läser du även gymnasiegemensamma
ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa,
matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.
Efter utbildningen kan du studera vidare på yrkeshögskolan. Genom att läsa kurser som förbereder för
högskoleutbildning till fartygsbefäl eller maskinbefäl
kan du söka till någon av landets sjöbefälsskolor.
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INRIKTNINGAR

Engelska 5 .................................. 100
Historia 1a1 .................................. 50
Idrott och hälsa 1 ....................... 100
Matematik 1a.............................. 100
Naturkunskap 1a1 ........................ 50
Religionskunskap 1 ....................... 50
Samhällskunskap 1a1 .................. 50
Svenska 1 ................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1.......... 100

El- och verkstadsteknik ............... 100
Lasthantering och
passagerarsäkerhet ..................... 100
Grundläggande säkerhet ............. 100
Säkerhet och miljö ...................... 200

DÄCK 600 P
Däckstjänst 1 ............................................300
Däckstjänst 2 ............................................300
MASKIN 600 P
Maskintjänst 1 ...........................................300
Maskintjänst 2 ...........................................300

GYMNASIEARBETE 100 P

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG

INTERNATIONAL BACCALAUREATE IB
INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 500 P

PROGRAMSTRUKTUR SJÖFARTLäs om programstruktur på sidan 11

IB-programmet vänder sig till dig som vill skräddarsy din
egen utbildning. Utbildningen ger grundläggande högskolebehörighet och lägger grunden för studier i Sverige eller
utomlands. En examen från IB-programmet är en av de
högst ansedda gymnasiala utbildningar bland högskolor
och universitet i USA och Storbritannien för att nämna
några. Du som går i årskurs nio och som har grundläggande behörighet kan söka till IB-programmet. Om du
saknar behörighet till gymnasiet för att du inte har betyg
i svenska kan du ändå söka och antas till IB-programmet.

Det här lär du dig på programmet
Turkosfärgade
kommuner
erbjuder
utbildning
inom
området

8
2
11

ÄMNE

12
1
6

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

7
3
10
4
9

5

Två inriktningar
Däck
Du lär dig om drift och underhåll av fartygets däck. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel matros.
Maskin
Du lär dig om drift och underhåll av fartygets maskiner.
Inriktningen kan leda till arbete som till motorman och
fartygselektriker.
För att arbeta på sjön måste du uppfylla hälsokrav vad gäller bland
annat syn och hörsel. För mer information eller frågor kontakta den
skola du söker eller din studie-och yrkesvägledare.

Skolor med sjöfartsprogrammet

GÖTEBORG

Lindholmens tekniska gymnasium
www.goteborg.se/lindholmen
Sjöfartsutbildning
Inriktningar: Däck, Maskin

ÖCKERÖ

Öckerö seglande gymnasieskola
www.seglande.se
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Sjöfartsutbildning
Inriktningar: Däck, Maskin

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 500 POÄNG
Skolorna väljer själva vilka av nedanstående programfördjupningar de vill erbjuda. Kontakta resp. skola för besked.
KURS

POÄNG

Driftsäkerhet och underhåll Underhåll – driftsäkerhet.................................100
Underhåll – lager och smörjteknik...................100
Däckstjänst
Däckstjänst 1..................................................300
Fartygsbefäl....................................................100
Radiokommunikation till sjöss..........................50
Elektroteknik
Elektromekanik...............................................100
Elkraftteknik....................................................100
Ellära
Ellära 1...........................................................100
Ellära 2...........................................................100
Praktisk ellära.................................................100
Energiteknik
Energiteknik 1.................................................100
Energiteknik 2.................................................100
Engelska
Engelska 6......................................................100
Entreprenörskap
Entreprenörskap..............................................100
Fartygsteknik
Skeppsteknik....................................................50
Fysik
Fysik 1b1........................................................100
Fysik 1b2..........................................................50
Installationsteknik
Elinstallationer................................................200
Larm- och säkerhetsteknik Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem......100
Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation............................100
Marina elektroniksystem
Marina elektroniksystem.................................100
Maskintjänst
Maskinbefäl....................................................100
Maskintjänst 1................................................300
Matematik
Matematik 2a.................................................200
Mekatronik
Mekatronik 1..................................................100
Mät-, styr och reglerteknik Mät-, och reglerteknik.....................................100
Mät-, och styrteknik........................................100
Plåtslageriteknik
Plåtslageri – svetstekniker...............................100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1..................................100
Sammanfogningsteknik
Kälsvets 1.......................................................100
Svets grund.....................................................100
VVS – installation
VVS svets och lödning rör................................100
Verktygs- och materialhantering Verktygs- och materialhantering.........................100

Uppnå grundläggande högskolebehörighet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det
viktigt att du planerar dina studier. Du väljer då läsa till en
kurs i svenska 2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3 plus
även en kurs i engelska 6. Då har du alltid rätt att använda
det individuella valet. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om hur du kan lägga upp dina studier för att
bli högskolebehörig och om du har frågor kring eftergymnasiala studier och eventuell särskild behörighet.

Beroende på din ämneskombination har du ett samhällseller ett naturvetenskapligt fokus. Du lär dig om individer,
samhälle och deras samverkan och påverkan på varandra.
Du får lära dig om olika naturvetenskapliga fenomen, experimentera och laborera. Du lär dig de idéer och teorier som
utgör kärnan i de samhällsvetenskapliga eller de naturvetenskapliga modellerna. IB-programmet är en utbildning
som utmanar dina akademiska förmågor och du lär dig att
se världen ur ett internationellt perspektiv och förbereda
dig på att vara en världsmedborgare.

Så är programmet upplagt
IB-programmet är en tvåårig utbildning som ger dig
högskolebehörighet. I Sverige är utbildningen treårig
där det första året på gymnasiet används som ett förberedelseår, ett så kallat prepartory year. På så vis möter
IB-programmet de nationella krav som finns för gymnasieutbildningar i landet. Under det första läsåret läser du
ett antal ämnen som du kommer att ha användning för
under din IB-utbildning och vanligtvis läser du samma
gymnasiegemensamma ämnen som man läser på andra
program, t.ex. engelska, matematik, idrott osv. Skillnaden
är att du läser dessa ämnen på engelska.
Inför ditt första IB-år, alltså ditt andra år på gymnasiet,
kommer du att få välja de sex ämnen som du vill läsa i din
IB-utbildning. Du får välja tre ämnen på ”standard level”
(standardnivå) och tre ämnen på ”higher level” (avancerad
nivå). Det finns sex ämnesgrupper inom IB och du väljer
vanligtvis ett ämne inom varje grupp. Vilka ämnen
skolorna erbjuder är olika och redovisas i den här
katalogen men kontakta den skola du är intresserad
av för att få veta mer. Din skola kommer att hjälpa
dig i den här valprocessen så att du är säker på att
den ämneskombination du väljer leder till den
vidareutbildning du önskar dig.
Utöver dina sex ämnen läser du också några
kurser som utgör kärnan av IB-programmet, The
Core. Dessa kurser innefattar Creativity, Action,
Service (CAS), Extended Essay (EE) och Theory of
Knowledge (TOK) och är obligatoriska delar av programmet och tillgodoser den humanistiska värdegrund
som utbildningar baseras på.
På IB-programmet finns det en sjugradig betygsskala,
1-7, och det finns även en konverteringstabell som finns

för att svenska högskolor/universitet ska kunna ”översätta” dina IB-betyg till svenska betyg. Mer information
om detta finns via uhr.se eller via syv på din skola. Lärarna
på IB-programmet betygsätter inte eleverna utan det görs
av certifierade IB-lärare centralt. Alla IB-skolor i världen
skriver samma prov och därför blir bedömning och betygssättning mer likvärdig. Det betyder också att de 147 länder
i världen som erbjuder IB-programmet vet precis vilken
utbildning du har läst när du söker universitetsutbildningar
utomlands.
Dina examinationer sker under tre veckor på vårterminen ditt sista år på gymnasiet. Då får du skriva Exams.
Tidigare under din utbildning har du fått göra andra typer
av examinationer inom dina kurser som kompletterar
bedömningen som du gör under Exams-veckorna. När
du tar din studentexamen får du en IB DP Diploma och
kan tillgodoräkna dig meritpoäng precis som på andra
program. Efter din studentexamen har du grundläggande
behörighet för högskole/universitetsstudier i hela världen,
inklusive Sverige. När du söker vidareutbildningar i Sverige
hamnar du i samma urvalsgrupp som elever som läst på
ett nationellt program.

Arbetsformer
Du får studera dina ämnen på djupet där du får utökad
kunskap och förståelse för det du studerar. Du utvecklar
din nyfikenhet och din förmåga att reflektera över fenomen.
Du får lära dig att ha ett öppet sinne samtidigt som du
utvecklar din förmåga att kommunicera och uttrycka dig
inom olika fält. Du utvecklar empatiska förmågor, metoder
för att hantera komplexa situationer och kunskap och att
våga ta risker. Dina intellektuella förmågor utmanas inom
alla dina ämnen samtidigt som du får hjälp med att skapa
en balans mellan dina intellektuella förmågor och ditt
emotionella, sociala och fysiska välmående.
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Programstruktur
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN,
ÅRSKURS 1 (PREPATORY YEAR)
ARANÄSGYMNASIET:
Biologi 1, ................................ 100 p
Psykologi 1 ............................... 50 p
Matematik 1c ......................... 100 p
Engelska 5 .............................. 100 p
Svenska 1, .............................. 100 p
Idrott och hälsa 1, ................... 100 p
Fysik 1b1, ............................... 100 p
Modernt språk ........................ 100 p
Kemi 1, (tillval som läses med
elever från andra program) ...... 100 p
HVITFELDTSKA GYMNASIET:
Engelska 5 .............................. 100 p
Svenska 1 ............................... 100 p
Samhällskunskap 1b .............. 100 p
Naturvetenskap 1b ................. 100 p
Matematik 1c och 2c .............. 200 p
Historia 1b .............................. 100 p
Idrott och hälsa 1 ................... 100 p
Modernt språk ........................ 100 p
IHGR:
Engelska 5 .............................. 100 p
Svenska 1 ............................... 100 p
Historia, biologi 1 .................... 100 p
Kemi 1 .................................... 100 p
Matematik 1 c och 2 c ............ 200 p
Idrott och hälsa 1 ................... 100 p
Modernt språk ........................ 100 p

Ämnesval skolor, IB-åren, årskurs 2 och 3
Undervisningstiden för ämnen på standard level är 150 timmar utslaget på de två IB-åren och
240 timmar för higher level-ämnen. Mer information om innehållet i ämnena finns här:
ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum

ARANÄSGYMNASIET:
Group 1: English Language and Literature, Swedish Language and Literature, Mother tongue
Literature
Group 2: English B, Swedish B, French B, Spanish B, Swedish ab initio (beginner level), Spanish ab
initio
Group 3: History, psychology
Group 4: Biology, Physics (if needed you may study Kemi 2 with a national programme)
Group 5: Mathematics Application and Interpretation, Mathematics Analysis and Approaches
Group 6: Theatre or another subject from groups 2, 3 or 4.
HVITFELDTSKA:
Group 1: English Literature, Swedish Literature, English Language and Literature, Swedish
Language and Literature
Group 2: French B, German B, Swedish B, Spanish B, English B HL, Swedish ab initio
Group 3: Economics, History, Psychology
Group 4: Biology, Chemistry, Physics, Design Technology
Group 5: Mathematics Application and Interpretation, Mathematics Analysis and Approache
Group 6: Visual Art
IHGR:
Group 1: English Language and Literature, Swedish Language and Literature, Mother tongue
literature
Group 2: English B, Swedish B, French B, Spanich B
Group 3: History, Business Management, Psychology, Environmental systems and societies
Group 4: Biology, Chemistry, Physics, Computer science, Environmental systems and societies
Group 5: Mathematics Application and Interpretation, Mathematics Analysis and Approaches
Group 6: Visual Art

GÖTEBORG
Hvitfeldtska gymnasiet
www.hvitfeldtska.se

Turkosfärgade
kommuner
erbjuder utbildning
inom området

KUNGSBACKA
Aranäsgymnasiet
www.aranasgymnasiet.kungsbacka.se

8
2
11

12

IHGR – International High School of the
Gothenburg Region
www.goteborg.se/ihgr
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Utbildning för särskilda målgrupper

Innebörden av de olika ämnesgrupper som finns är följande:
Group 1: Studies in Language and Literature
Group 2: Language Acquisition (Second language)
Group 3: Individuals and Societies
Group 4: Experimental sciences
Group 5: Mathematics
Group 6: The Arts or another subject from group 2, 3 or 4

1
6

1 Ale
2 Alingsås
3 Göteborg
13
4 Härryda
5 Kungsbacka
6 Kungälv
7 Lerum
8 Lilla Edet
9 Mölndal
10 Partille
11 Stenungsund
12 Tjörn
13 Öckerö

www.indra2.se

7
3
4

5

GÖTEBORG
Angeredsgymnasiet
Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Göteborg

www.riksgymnasietgbg.se
Undervisning i stor klass enligt val av program och skola.
Undervisning i liten grupp på Estetiska programmet med
inriktningarna Estetik och media respektive Musik samt
introduktionsprogram. Du behöver alltså inte vara behörig
till ett nationellt program för att studera på Riksgymnasiet. Anpassad undervisning och assistans efter behov
och habilitering på schemat. Det finns möjlighet att söka
elevhemsplats.
Ansökan görs på Specialpedagogiska Skolmyndighetens
hemsida www.spsm.se
Kontakt: Calina Folme 0702-153190

Burgårdens Gymnasium AST
En utbildning för elever med behov inom autismspektrumet.

www.goteborg.se/burgarden
Vi erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap samt Naturvetenskapsprogrammet
med inriktning naturvetenskap för elever som är behöriga
till ett högskoleförberedande, nationellt program. Vi erbjuder också individuellt alternativ (IMA) och programinriktat
val (IMV) för elever som inte är behöriga. En viktig del i
antagningsförfarandet är att eleven kommer på studiebesök
i årskurs 9. Genom hela utbildningen läggs stor vikt vid
elevens personliga och sociala utveckling.
Kontakt: specialpedagog Karin Stjern 0725-01 33 94,
karin.stjern@educ.goteborg.se

Katrinelundsgymnasiet
Hörselgymnasiet

10

9

Samlat material kring utbildningar inom GR som riktar sig
till särskilda målgrupper, t.ex. elever med hörselnedsättning, rörelsehinder eller neuropsykiatrisk diagnos.

www.goteborg.se/katrinelund
Om du har en dokumenterad hörselnedsättning är du
välkommen att söka till Katrinelundsgymnasiet och något
av skolans program: Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet eller Ekonomiprogrammet
med profil hörsel. Om du går på Ekonomi- eller Naturvetenskapsprogrammet läser du de gymnasiegemensamma
ämnena i mindre grupp (4-10 elever) och de övriga ämnena

i större klass. Om du går på Samhällsvetenskapsprogrammet läser du samtliga ämnen i mindre grupp
Vi har lång erfarenhet av hörselklasser, den första klassen
började redan 1981. Våra salar är försedda med hörselteknisk utrustning. Är du inte behörig till ett nationellt
program kan du söka till ett introduktionsprogram. Vi
utformar en lämplig utbildning för dig utifrån dina förutsättningar. Det kan innebära att du läser med eleverna
i ett ordinarie program utom i något enstaka ämne. Det
kan också inne bära att vi lägger upp ett program för att
hjälpa dig få full gymnasiebehörighet. Du är välkommen
att kontakta eller besöka oss för mer information.
Kontakt: utbildningsledare Annica Albrechtsson 0702-30
39 55, rektor Ingrid Blaxhult 031-367 05 16

Magelungens gymnasium Göteborg
Samhällsvetenskapligt program för dig med omfattande
behov av särskilt stöd
Magelungen gymnasium Göteborg är en specialpedagogisk
enhet som vänder sig till elever med omfattande behov
av särskilt stöd. Undervisningen bedrivs i en liten, sammanhållen miljö med hög lärartäthet. Vi har en förstärkt
elevhälsa och god specialpedagogisk kompetens och all
personal arbetar efter mottot ” elevhälsa för alla”. Det
innebär att vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande
tillsammans med ungdomarna, vårdnadshavare och de
nätverk som finns för att skapa bästa förutsättningar för
eleverna och deras studier.
En elev på Magelungen Gymnasium Göteborg ska uppleva
trygghet i skolmiljön och i sina relationer, delaktighet
i undervisningen och förutsägbarhet i allt skolarbete.
Eleven får relevant återkoppling och har vetskap om vart
hen är på väg.
Varje elev ska känna att personalen samverkar utifrån
sina olika professioner för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en välfungerande skolgång. På skolan får
eleven möjlighet att utveckla sociala och kommunikativa
färdigheter, demokratiska rättigheter och skyldigheter
samt kunskaper för att självständigt och under eget ansvar
klara skolarbetet såväl som livet utanför skolan.
Kontakt:
biträdande rektor karin.berggren@magelungen.com
Kurator lottie.noren@magelungen.com
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Idrott

Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka (fristående)

ALINGSÅS

KUNGÄLV

www.ridgymnasium.nu
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Ridsport

Alströmergymnasiet

På riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända
idrottsutbildningar (NIU) finns det möjlighet att kombinera
sin gymnasieutbildning med att idrotta på hög nivå.
På både RIG och NIU läser du ett vanligt nationellt gymnasieprogram och kombinerar dina studier med idrott. Totalt kan du läsa upp till 700 poäng specialidrott. Ämnet får
ingå med 200 poäng i programfördjupningen, 200 poäng
i det individuella valet och får dessutom läsas som utökat
program med 300 poäng.
För att få erbjuda en idrottsutbildning (RIG, NIU) måste
skolan vara godkänd av specialidrottsförbundet för den
idrott de vill lära ut och ha fått tillstånd av Skolverket.
Huvudman för NIU och RIG kan vara både kommun och
fristående gymnasieskola.

För mer information
Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Riksidrottsförbundet RF:
Riksidrottsförbundet RF
www.rf.se
riksidrottsforbundet@rf.se
08-699 60 00
Kontaktuppgifter till Riksidrottsförbundet finns även längst
bak i katalogen.

Antagning till RIG och NIU
Riksidrottsgymnasier (RIG) är riksrekryterande, det vill
säga elever från hela landet kan söka till dem och tas in på
samma villkor.
De nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) är
lokala/regionala. Om du inte bor på orten där utbildningen
finns blir du antagen i andra hand, om det finns plats över.
Antagningen till RIG och NIU sker genom två
ansökningsprocesser: en idrottslig och en utbildningsmässig.
De elever som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen ska erbjudas plats. De som genomför
placeringen tittar på dina förutsättningar och förmågor för
din idrott, idrottspsykologiskt, socialt, organisatoriskt och
för att klara av gymnasiestudierna.
Observera att du endast blir antagen till idrott genom
att du blivit uttagen av idrottsförbundet till RIG eller NIU.
Vid antagningen prövas du på dina betyg till valt program.

Så här ansöker du till RIG och NIU
Till RIG och NIU söker du via respektive specialidrottsförbund för den idrottsliga antagningen. Ansökningsblankett
hittar du på respektive specialidrottsförbunds webbplats.
Sista datum för antagning varierar mellan olika förbund.
Gå in på Riksidrottsförbundet (rf.se) för att se vad som
gäller för de olika idrotterna som erbjuds samt om du har
mer frågor gällande idrotten.
Därefter ansöker du även senast 1 februari 2022 på
Gymnasieantagningens webbplats för gymnasievalet www.
indra2.se till det gymnasieprogram och skolan du önskar,
dit sker antagningen på betyg.
Se även avsnittet Ansökan och antagning för ansökningsdatum.
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SKOLOR SOM ERBJUDER
IDROTTSUTBILDNING

www.indra2.se

www.alstromergymnasiet.se
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Fotboll, Handboll (går ej att kombinera med alla program)

GÖTEBORG

Aspero Idrottsgymnasium Göteborg (fristående)
www.aspero.nu
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Fotboll, Tennis
Idrottsprofil: Fotboll, Innebandy, PT-profil

www.kungalv.se
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Bandy, Handboll, Rodd

LERUM

Lerums gymnasium

www.lerum.se/gymnasium
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Innebandy, Segling
Riksidrottsgymnasium (RIG) Segling

Bernadottegymnasiet

www.goteborg.se/bernadotte
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Bandy, Basket, Fotboll, Friidrott, Futsal, Fäktning, Golf, Handboll,
Innebandy, Ishockey, Konståkning, Orientering, Tennis, Truppgymnastik
Riksidrottsgymnasium (RIG) Badminton, Friidrott, Handboll
Idrotterna på Bernadottegymnasiet är en del av Elitidrottsgymnasiet Katrinelund och ingår i deras träningsgrupper.

Hvitfeldtska gymnasiet

www.hvitfeldtska.se
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Badminton

Katrinelundsgymnasiet

www.goteborg.se/katrinelund
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Bandy, Basket, Fotboll, Friidrott, Futsal, Fäktning, Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey, Konståkning, Orientering, Tennis,
Truppgymnastik
Riksidrottsgymnasium (RIG) Badminton, Friidrott, Handboll

HÄRRYDA

Hulebäcksgymnasiet

www.hulebacksgymnasiet.harryda.se
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Innebandy

KUNGSBACKA
Aranäsgymnasiet

www.aranasgymnasiet.kungsbacka.se
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Fotboll, Handboll, Simning (erbjuds ej på Bygg- och anläggningsprogrammet, Estetiska programmet, International
Baccalaureate IB och Vård- och omsorgsprogrammet)

Elof Lindälvs gymnasium

Mimers Hus gymnasium

www.eloflindalvsgymnasium.se
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Fotboll, Handboll, Simning
NIU erbjuds ej på: Restaurang och livsmedelsprogrammet,
Lärlingsprogrammet

PARTILLE

Partille gymnasium

www.partillegymnasium.se
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Bowling, Fotboll, Handboll
Lokal idrottsutbildning/profil (LIU)
Fotboll, Handboll, Ishockey

Dessa idrotter och orter erbjuder RIG:
Amerikansk fotboll (Uppsala)
Badminton (Göteborg, Uppsala)
Bandy (Sandviken)
Basketboll (Mark, Luleå)
Bordtennis (Köping)
Bowling (Nässjö)
Brottning (Arboga, Klippan)
Curling (Härnösand)
Cykel (Skara)
Friidrott (Falun, Göteborg, Karlstad, Sollentuna,
Umeå, Växjö)
Golf (Helsingborg, Uppsala)
Handboll (Göteborg)
Innebandy (Umeå)
Judo (Lindesberg)
Kanot (Nyköping)
Karate (Haninge)
Motorcykel (Skövde)
Orientering (Eksjö, Hallsberg, Mora, Sandviken)
Parasport (Bollnäs + flexibla RIG-orter)
Rodd (Jönköping)
Segling (Lerum, Motala)
Simning (Helsingborg, Jönköping)
Skidor (Gällivare, Malung, Mora, Sollefteå, Torsby,
Åre)
Skidskytte (Sollefteå, Torsby)
Skyttesport (Sävsjö)
Tennis (Båstad)
Triathlon (Motala)
Vattenskidor (Fagersta)
Volleyboll (Falköping)

Vad ska jag välja? 2022

93

Gymnasieskolor

i GR samt Naturbruksprogrammet utanför GR i
Västra Götalandsregionen

Estetiska programmet

Ale gymnasium

Försäljning- och serviceprogrammet

www.ale.se

Inriktning: Handel och service

INTRODUKTIONSPROGRAM

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Dans, Musik

Se avsnittet Introduktionsprogram

Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

Yrkesgymnasiet Ale (fristående)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

NATIONELLA PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning: Kök och servering

www.yrkesgymnasiet.se

Skolor i GR per kommun
ALE KOMMUN .............................................. sid 94
Ale gymnasium
Yrkesgymnasiet Ale (fristående)

ALINGSÅS KOMMUN .................................... sid 94
Alingsås Yrkesgymnasium (fristående)
Alströmergymnasiet

GÖTEBORGS STAD ........................................ sid 94
Amerikanska Gymnasiet (fristående)
Angeredsgymnasiet
Aniaragymnasiet (fristående)
Aspero Idrottsgymnasium Göteborg (fristående)
Bernadottegymnasiet
Bräckegymnasiet
Burgårdens Gymnasium
Center för Språkintroduktion
Donnergymnasiet (fristående)
Drottning Blankas Gymnasieskola Centrum (fristående)
Drottning Blankas Gymnasieskola Gårda (fristående)
Ester Mosessons gymnasium
Framtidsgymnasiet Göteborg (fristående)
GTG Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (fristående)
GTI:s gymnasieskola (fristående)
Gymnasieakademin (fristående)
Göteborgs Högre Samskola (fristående)
Hvitfeldtska gymnasiet
IHGR – International High School of the Gothenburg Region
Ingrid Segerstedts gymnasium (fristående)
International IT College of Sweden (fristående)
Jensen gymnasium Göteborg (fristående)
Katrinelundsgymnasiet
Kitas Ekonomi (fristående)
Kitas Frisörgymnasium (fristående)
Kitas Gymnasium (fristående)
Kitas Natur (fristående)
KLARA Teoretiska Gymnasium KTG Postgatan (fristående)
KLARA Teoretiska Gymnasium KTG Vallgatan (fristående)
Kunskapsgymnasiet Göteborg (fristående)
LBS Kreativa Gymnasium Göteborg (fristående)
Lindholmens tekniska gymnasium
LM Engström gymnasium (fristående)
Magelungens gymnasium (fristående)
Mediegymnasiet by LBS (fristående)
MTG Motorbranschens Tekniska Gymnasium
NTI Gymnasiet Johanneberg (fristående)
NTI Gymnasiet Kronhus (fristående)
NTI Handelsgymnasiet Göteborg
Peabskolan Göteborg (fristående)
Polhemsgymnasiet
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ALE

Praktiska Gymnasiet Göteborg (fristående)
Realgymnasiet Göteborg (fristående)
Rytmus Göteborg (fristående)
Schillerska gymnasiet
Sigrid Rudebecks gymnasium (fristående)
Sjölins gymnasium (fristående)
SKF Tekniska Gymnasium (fristående)
Thoren Innovation School (fristående)
Västsvenska Gymnasiet (fristående)
Yrkesgymnasiet Göteborg (fristående)

Inriktningar: Beteendevetenskap, Medier, information
och kommunikation, Samhällsvetenskap

LÄRLING, inriktning: Fritid och hälsa

Teknikprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet
LÄRLING, inriktningar: Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri, Plåtslageri

El- och energiprogrammet

Inriktningar: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Teknikvetenskap

Vård- och omsorgsprogrammet
IDROTT

LÄRLING, inriktning: Elteknik

Se avsnittet Idrott

Fordons- och transportprogrammet
LÄRLING, inriktningar: Lastbil och mobila maskiner,
Personbil, Transport

INTRODUKTIONSPROGRAM

Fridagymnasiet (fristående)
Hulebäcksgymnasiet

Försäljning- och serviceprogrammet

GYMNASIESÄRSKOLA

KUNGSBACKA KOMMUN ........................... sid 102

Industritekniska programmet

HÄRRYDA KOMMUN .................................. sid 101

Aranäsgymnasiet
Beda Hallbergs gymnasium
Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka (fristående)
Elof Lindälvs gymnasium
LBS Kreativa Gymnasium Kungsbacka (fristående)
Praktiska Gymnasiet Kungsbacka (fristående)
Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka (fristående)

KUNGÄLVS KOMMUN .................................sid 104
Mimers Hus gymnasium

LERUMS KOMMUN ....................................sid 104
Lerums gymnasium

MÖLNDALS STAD .......................................sid 105
Franklins Gymnasium
Krokslättsgymnasiet

PARTILLE KOMMUN ...................................sid 105
Partille gymnasium

STENUNGSUNDS KOMMUN .......................sid 106
Nösnäsgymnasiet

ÖCKERÖ KOMMUN ....................................sid 106
Öckerö seglande gymnasieskola

Naturbruksprogrammet utanför GR
i Västra Götalandsregionen............ sid 107
Naturbruksgymnasiet Svenljunga
Naturbruksskolan Sötåsen
Axevalla Hästcentrum
Naturbruksgymnasiet Uddetorp

www.indra2.se

Se avsnittet Introduktionsprogram
Se avsnittet Gymnasiesärskolan

LÄRLING, inriktning: Handel och service
LÄRLING, inriktningar: Produkt och maskinteknik,
Svetsteknik

GÖTEBORG
Vägledningscentrum

ALINGSÅS
Alingsås Yrkesgymnasium (fristående)
www.alingsasyg.se

NATIONELLA PROGRAM
Fordons- och transportprogrammet
Inriktning: Personbil

Hantverksprogrammet
Inriktning: Frisör, barberare och hår -och makeupstylist

Vägledningscentrums Drop in är till för dig som är elev i
en av Göteborgs stads skolor eller i en fristående skola som
har avtal med Vägledningscentrum. Vi vänder oss också
till dig som inte är elev på en skola, är under 20 år och är
folkbokförd i Göteborg. På Drop in kan du träffa studie-¬
och yrkesvägledare och få hjälp med dina val kring studier
och yrken. Vi finns på Skånegatan 20.
Vägledningscentrums Drop in har öppet tisdag kl.13–18,
onsdag och torsdag kl.13–16.30. Ändringar kan förekomma och anges då på vår hemsida: www.goteborg.se/
vagledningscentrum.

Alströmergymnasiet

Amerikanska Gymnasiet (fristående)

www.alstromergymnasiet.se

www.amerikanskagymnasiet.se

NATIONELLA PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet

NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Bygg- och anläggningsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

LÄRLING, Inriktningar: Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Ekonomiprogrammet
Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Inriktningar: Beteendevetenskap, Medier, information
och kommunikation, Samhällsvetenskap

El- och energiprogrammet

Teknikprogrammet

Inriktningar: Automation, Elteknik

Inriktning: Informations- och medieteknik

Vad ska jag välja? 2022
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Angeredsgymnasiet

Donnergymnasiet (fristående)

INTRODUKTIONSPROGRAM

www.goteborg.se/angeredsgymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet

www.donnergymnasiet.se

Se avsnittet Introduktionsprogram

NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Inriktning: Beteendevetenskap (profil: Uniform)

NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Framtidsgymnasiet Göteborg (fristående)

Teknikprogrammet

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Inriktning: Teknikvetenskap

Försäljning- och serviceprogrammet

IDROTT

Estetiska programmet

Se avsnittet Idrott

Inriktning: Musik

Inriktning: Handel och service
LÄRLING, inriktning: Handel och service

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning: Naturvetenskap, Naturvetenskapoch samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Samhällsvetenskap

Bräckegymnasiet

Inriktning: Svetsteknik

NATIONELLA PROGRAM
Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

VVS- och fastighetsprogrammet

SÄRSKILD VARIANT

Inriktning: Fastighet

UTBILDNING FÖR SÄRSKILDA MÅLGRUPPER
Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Göteborg

INTRODUKTIONSPROGRAM

Se avsnittet Andra utbildningar

SÄRSKILD VARIANT

NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Försäljning- och serviceprogrammet
Inriktning: Handel och service
LÄRLING, inriktning: Handel och service

Hotell- och turismprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Beteendevetenskap

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

Aspero Idrottsgymnasium Göteborg
(fristående)
www.aspero.nu

NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Inriktning: Ekonomi

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Beteendevetenskap

IDROTT
Se avsnittet Idrott

Bernadottegymnasiet

www.goteborg.se/bernadotte
NATIONELLA PROGRAM
Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning: Elteknik, Energiteknik

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

www.aniaragymnasiet.se

NATIONELLA PROGRAM
El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet

Skolförlagt eller som LÄRLING

Aniaragymnasiet (fristående)

Naturvetenskapsprogrammet

www.framtidsgymnasiet.se

Inriktning: Naturvetenskap

Vård- och omsorgsprogrammet

Se avsnittet Introduktionsprogram

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

www.goteborg.se/brackegymnasiet

Inriktningar: Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och
anläggning, Måleri, Plåtslageri

INTRODUKTIONSPROGRAM
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Inriktning: Naturvetenskap

Se avsnittet Introduktionsprogram
Se avsnittet Andra utbildningar

Burgårdens Gymnasium
www.goteborg.se/burgarden
NATIONELLA PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet
Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete (valbara profiler: Barnskötare, Elevassistent, Stödassistent, Väktare)
LÄRLING, inriktningar: Fritid och hälsa (valbara profiler: Fritids- och friskvårdsverksamhet, Idrottsplatsarbetare), Pedagogiskt och socialt arbete (valbara profiler:
Barnskötare, Elevassistent, Stödassistent)

Hantverksprogrammet
Inriktningar: Frisör, barberare och hår- och makeupstylist
Inriktning: Textil design (valbar profil: Fashion Design)
LÄRLING, inriktningar: Frisör, barberare och hår- och
makeupstylist

Naturbruksprogrammet
Inriktning: Djurvård (valbara profiler: Djurvårdare mot
Djurens hälso- och sjukvård, Djurvårdare arbete mot
hundbranschen)
LÄRLING, inriktning: Djurvård (valbar profil: Djur
vårdare arbete mot hundbranschen)

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning: Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Beteendevetenskap

Vård- och omsorgsprogrammet
Skolförlagd eller som LÄRLING

UTBILDNING FÖR SÄRSKILDA MÅLGRUPPER
Elever med diagnos inom autismspektrum
Se avsnittet Andra utbildningar

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet.
Inriktningar utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i samråd med respektive skola erbjudas
som lärling senare. Kontakta respektive skola för mer information.

Se avsnittet Andra utbildningar

Drottning Blankas Gymnasieskola Centrum
(fristående)
www.drottningblanka.se
NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Inriktning: Juridik

Estetiska programmet

Inriktning: Bild- och formgivning (valbar profil: Design
och inredning, Modedesign)

Hantverksprogrammet

Inriktning: Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Beteendevetenskap

Drottning Blankas Gymnasieskola Gårda
(fristående)
www.drottningblanka.se/garda
NATIONELLA PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning: Fritid och hälsa (valbar profil: Träning och
ledarskap)

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

GTI:s gymnasieskola (fristående)
www.gti.se
NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Inriktning: Ekonomi, Juridik

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet
Inriktningar: Informations- och medieteknik, Samhälls
byggande och miljö

Gymnasieakademin (fristående)
www.gymnasieakademin.nu
NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet
Inriktning: Ekonomi

Inriktningar: Ekonomi (valbar profil Management), Juridik (valbar profil Kriminologi)

Försäljning- och serviceprogrammet

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning: Handel och service (valbar profil: Försäljning
och marknadsföring)

Inriktning: Handel och service

Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

Inriktningar: Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Inriktning: Beteendevetenskap (valbar profil: Kriminologi)

Vård- och omsorgsprogrammet
Profil (Räddningsmedicin)

Ester Mosessons gymnasium

www.goteborg.se/
estermosessonsgymnasium
NATIONELLA PROGRAM
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktningar: Bageri och konditori, Kök och servering

Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Beteendevetenskap (valbar profil Kriminologi), Samhällsvetenskap (valbar profil Globala studier)

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

Göteborgs Högre Samskola (fristående)
www.samskolan.se
NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

För detaljerad information kring skolornas utbud, se respektive skolas webbplats.
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Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Inriktning: Naturvetenskap

Inriktning: Samhällsvetenskap (valbar profil: Social Science)

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

INTERNATIONAL BACCALAUREATE, IB

Inriktning: Samhällsvetenskap

Se avsnittet Andra utbildningar

Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

INTRODUKTIONSPROGRAM

SPETSUTBILDNING

Samhällsvetenskapsprogrammet

Se avsnittet Introduktionsprogram

Se avsnittet Andra utbildningar

GTG Göteborgsregionens Tekniska
Gymnasium(fristående)

Ingrid Segerstedts gymnasium (fristående)

UTBILDNING FÖR SÄRSKILDA MÅLGRUPPER
Se avsnittet Andra utbildningar

www.klaragymnasium.se/goteborg-postgatan
NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Naturvetenskapsprogrammet

www.isgy.se

Hörselgymnasiet

Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

IDROTT

Samhällsvetenskapsprogrammet

Industritekniska programmet

NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Inriktning: Driftsäkerhet och underhåll (valbar profil:
elmekanik eller automation)

Inriktning: Juridik (valbar profil: Rättvisa och diplomati)

INTRODUKTIONSPROGRAM

Samhällsvetenskapsprogrammet

Se avsnittet Introduktionsprogram

Teknikprogrammet

Inriktningar: Beteendevetenskap (valbar profil: Identitet
och Mångfald)
Medier, information och kommunikation (valbar profil:
Journalistik och samhälle),
Samhällsvetenskap (valbar profil: Europa och världen)

www.gtg.se

Inriktning: Produktionsteknik (valbar profil:
Automation, Design & produktutveckling, Elektronik &
programmering Teknisk natur)

Hvitfeldtska gymnasiet
www.hvitfeldtska.se
NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Ekonomi (valbara profiler: Fransk sektion,
Tysk sektion),
Juridik (Valbara profiler: Fransk sektion, Tysk sektion)

International IT College of Sweden
(fristående)
www.initgbg.se
NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Inriktning: Ekonomi

Estetiska programmet

Estetiska programmet

Inriktning: Musik

Inriktning: Estetik och media

Försäljning- och serviceprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Handel och service

Inriktning: Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Naturvetenskap (valbara profiler: Fransk
sektion, Tysk sektion), Naturvetenskap och samhälle
(valbara profiler: Fransk sektion, Tysk sektion)

Inriktning: Medier, information och kommunikation

Samhällsvetenskapsprogrammet

INTRODUKTIONSPROGRAM

Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

SPETSUTBILDNING
Matematikspets och musikspets, se avsnittet Andra
utbildningar

INTERNATIONAL BACCALAUREATE, IB
Se avsnittet Andra utbildningar

IDROTT
NIU badminton, se avsnittet Idrott

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

IHGR – International High School of the
Gothenburg Region
www.goteborg.se/ihgr

NATIONELLA PROGRAM
Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning: Naturvetenskap (valbar profil: Natural Science)
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Inriktning: Beteendevetenskap

KLARA Teoretiska Gymnasium KTG
Postgatan (fristående)

Teknikprogrammet

Se avsnittet Idrott

Kitas Ekonomi (fristående)
www.kitas.se

NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Försäljning- och serviceprogrammet
Inriktningar: Handel och service (valbar profil:
Entreprenörskap)

Kitas Frisörgymnasium (fristående)
www.kitas.se

NATIONELLA PROGRAM
Hantverksprogrammet
Inriktning: Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Kitas Gymnasium (fristående)
www.kitas.se

Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet
Inriktning: Teknikvetenskap

KLARA Teoretiska Gymnasium KTG Vallgatan
(fristående)
www.klaragymnasium.se/goteborg-vallgatan/
NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Beteendevetenskap, Medier – information
och kommunikation

Kunskapsgymnasiet Göteborg (fristående)
www.kunskapsgymnasiet.se
NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Humanistiska programmet

Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

Inriktningar: Kultur, Språk

Samhällsvetenskapsprogrammet

www.jensengymnasium.se

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

Teknikprogrammet

Inriktning: Informations- och medieteknik
Se avsnittet Introduktionsprogram

Jensen gymnasium Göteborg (fristående)

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Samhällsvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

Inriktning: Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Kitas Natur (fristående)

Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

www.kitas.se

Teknikprogrammet
Inriktning: Informations- och medieteknik

NATIONELLA PROGRAM
Naturvetenskapsprogrammet

Katrinelundsgymnasiet

Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

www.goteborg.se/katrinelund

Teknikprogrammet

NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Informations- och medieteknik, Samhälls
byggande och miljö, Teknikvetenskap

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet.
Inriktningar utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i samråd med respektive skola erbjudas
som lärling senare. Kontakta respektive skola för mer information.

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning: Samhällsbyggande och miljö

LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg
(fristående)
www.lbs.se

NATIONELLA PROGRAM
Estetiska programmet
Inriktning: Estetik och Media (profil: LBS E-sport, LBS
Foto & Film och LBS Spelgrafik)

Teknikprogrammet
Inriktningar: Design och produktutveckling (profil: LBS
Spelutveckling), Informations- och medieteknik (profil:
LBS Systemutveckling)

För detaljerad information kring skolornas utbud, se respektive skolas webbplats.
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Lindholmens tekniska gymnasium

Peabskolan Göteborg (fristående)

Fordons- och transportprogrammet
Hotell- och turismprogrammet

www.goteborg.se/lindholmen

Samhällsvetenskapsprogrammet

www.peabskolan.se

NATIONELLA PROGRAM
El- och energiprogrammet

Inriktningar: Beteendevetenskap, Medier – information
och kommunikation

NATIONELLA PROGRAM
Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktningar: Automation, Dator- och kommunikationsteknik, Elteknik, Energiteknik

Industritekniska programmet
Inriktningar: Produkt och maskinteknik, Svetsteknik

Teknikprogrammet

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

MTG Motorbranschens Tekniska Gymnasium
www.goteborg.se/mtg

Inriktningar: Husbyggnad (valbara profiler: Betong, Mur,
Trä), Mark och anläggning

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

Inriktningar: Informations- och medieteknik, Produktions
teknik, Samhällsbyggande och miljö, Teknikvetenskap

NATIONELLA PROGRAM
Fordons- och transportprogrammet

Polhemsgymnasiet

VVS- och fastighetsprogrammet

Inriktningar: Karosseri och lackering, Lastbil och mobila
maskiner, Personbil, Transport (valbar profil:
Lastbilsförare)

NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik,
Ventilation, VVS

RIKSREKRYTERANDE YRKESUTBILDNING INOM
GYMNASIESKOLAN MED EGNA EXAMENSMÅL
Se avsnittet Andra utbildningar

Sjöfartsutbildning

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

NTI Gymnasiet Johanneberg (fristående)

Inriktningar: Däck, Maskin

www.ntigymnasiet.se/johanneberg

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

NATIONELLA PROGRAM
El- och energiprogrammet

LM Engström gymnasium (fristående)

Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik (valbar
profil: Infrastructure)

www.lme.nu

Estetiska programmet

NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Inriktning: Estetik och media (valbar profil: Front end)

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Estetiska programmet
Inriktning: Musik

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle (Valbar profil: Musik)

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet
Inriktning: Informations- och medieteknik (valbara profiler: Software, Engineering eller Science)

NTI Gymnasiet Kronhus (fristående)
www.ntigymnasiet.se/kronhus/
NATIONELLA PROGRAM
El- och energiprogrammet
Inriktning: Dator och kommunikationsteknik (valbar
profil: Infrastructure)

www.goteborg.se/polhem

Inriktning: Ekonomi

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning: Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet

LÄRLING, inriktning: Personbil
LÄRLING

Naturbruksprogrammet
Inriktning: Djurvård (valbara profil: Sällskapsdjur och
djursjukvård, Hund)
Inriktning: Hästhållning (valbara profil: Ridning, Trav)
Inriktning: Naturturism

Rytmus Göteborg (fristående)
www.rytmus.se

NATIONELLA PROGRAM
Estetiska programmet
Inriktning: Musik

Schillerska gymnasiet

www.goteborg.se/schillerska

Inriktning: Design och produktutveckling

NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Praktiska Gymnasiet Göteborg (fristående)

Inriktningar: Ekonomi, (valbar profil: Marknadsföring,
Språk, Fransk sektion, Tysk sektion) Juridik (valbar
profil: Språk, Fransk sektion, Tysk sektion)

www.praktiska.se/goteborg

NATIONELLA PROGRAM
Bygg- och anläggningsprogrammet

Estetiska programmet

Inriktningar: Husbyggnad, Måleri
LÄRLING inriktningar: Husbyggnad, Måleri

Inriktningar: Bild och formgivning (valbar profil: Samhäll), Estetik och media (valbar profil: Samhäll), Teater
(valbar profil: Samhäll)

El- och energiprogrammet

Humanistiska programmet

Inriktning: Elteknik
LÄRLING inriktning: Elteknik

Fordons- och transportprogrammet
LÄRLING inriktningar: Karosseri och lackering,
Personbil

Hantverksprogrammet

Inriktningar: Kultur (valbar profil: Fransk sektion, Tysk
sektion), Språk (valbar profil: Fransk sektion, Tysk sektion)

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Naturvetenskap (valbar profil: Fransk sektion, Tysk sektion),
Naturvetenskap och samhälle (valbar profil: Fransk sektion, Tysk sektion)

Magelungens gymnasium Göteborg
(fristående)

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning: Naturvetenskap (valbara profiler: Biotech och
Master)

Inriktningar: Frisör, barberare och hår- och
makeupstylist
LÄRLING inriktning: Frisör, barberare och hår- och
makeupstylist

NATIONELLA PROGRAM
UTBILDNING FÖR SÄRSKILDA MÅLGRUPPER

Teknikprogrammet

Industritekniska programmet

Inriktning: Informations- och medieteknik (valbara
profiler: software och engineering)

Inriktning : Svetsteknik
LÄRLING inriktning: Svetsteknik

SPETSUTBILDNING

Vård- och omsorgsprogrammet

INTRODUKTIONSPROGRAM

www.magelungen.se

Se avsnittet Andra utbildningar

Samhällsvetenskapsprogrammet (Anpassat för
elever med omfattande behov av särskilt stöd)
Inriktning: Samhällsvetenskap

INTRODUKTIONSPROGRAM (Anpassat för elever med
omfattande behov av särskilt stöd)
Se avsnittet Introduktionsprogram

Mediegymnasiet by LBS (fristående)
www.mediegymnasiet.com
NATIONELLA PROGRAM
Estetiska programmet
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Inriktning: Estetik och media

NTI Handelsgymnasiet Göteborg
(fristående)
handelsgymnasietgbg@ntig.se
NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Inriktning: Ekonomi (valbar profil: Business & Marketing)
Försäljning- och serviceprogrammet
Inriktning: Handel och service (valbar profil: Business
School)

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet.
Inriktningar utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i samråd med respektive skola erbjudas
som lärling senare. Kontakta respektive skola för mer information.

Skolförlagt eller som LÄRLING

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

Realgymnasiet Göteborg (fristående)
www.realgymnasiet.se

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Beteendevetenskap (valbar profil: Fransk sektion, Tysk sektion)
Se avsnittet Andra utbildningar
Se avsnittet Introduktionsprogram

Sigrid Rudebecks gymnasium (fristående)
www.sigridrudebecks.se

NATIONELLA PROGRAM
Naturvetenskapsprogrammet

NATIONELLA PROGRAM
El- och energiprogrammet
Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik

För detaljerad information kring skolornas utbud, se respektive skolas webbplats.
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Hulebäcksgymnasiet

Bygg- och anläggningsprogrammet

INTRODUKTIONSPROGRAM

www.hulebacksgymnasiet.harryda.se

Se avsnittet Introduktionsprogram

NATIONELLA PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet

Estetiska programmet

Inriktning: Naturvetenskap

Vård och omsorgsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Samhällsvetenskap

Sjölins gymnasium (fristående)
www.sjolinsgymnasium.se
NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

SKF Tekniska Gymnasium (fristående)

Yrkesgymnasiet Göteborg (fristående)
www.yrkesgymnasiet.se

NATIONELLA PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet
LÄRLING, inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet
LÄRLING, inriktningar: Husbyggnad, Måleri

El- och energiprogrammet
LÄRLING, inriktning: Elteknik

Fordons- och transportprogrammet
LÄRLING, inriktning: Personbil

www.innovationsgymnasiet.se
NATIONELLA PROGRAM
El- och energiprogrammet

Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik (valbara
specialiseringar: IT- tekniker, Webbutvecklare)

Teknikprogrammet (valbar profil: Innovation program)
Inriktningar: Design och produktutveckling, Informations och medieteknik samt Teknikvetenskap (valbara
specialiseringar: Ingenjör, Arkitekt samt Spel- och App
utvecklare.

Västsvenska Gymnasiet (fristående)

Inriktningar: Design och produktutveckling,
Samhällsbyggande och miljö, Teknikvetenskap

Inriktningar: Bild och formgivning, Dans, Estetik och
media, Musik, Teater

Vård- och omsorgsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

LÄRLING

Inriktningar: Naturvetenskap (valbar profil: tvärvetenskapligt arbetssätt), Naturvetenskap och samhälle (valbar
profil: tvärvetenskapligt arbetssätt)

Industritekniska programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Se avsnittet Andra utbildningar

Hotell- och turismprogrammet

LÄRLING, inriktning: Svetsteknik

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktningar: Beteendevetenskap, Medier, information
och kommunikation, Samhällsvetenskap

LÄRLING, inriktning: Kök och servering

Teknikprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet
LÄRLING, inriktning: VVS

Inriktningar: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Teknikvetenskap

Vård- och omsorgsprogrammet

IDROTT
Se avsnittet Idrott

INTRODUKTIONSPROGRAM

INTRODUKTIONSPROGRAM

Se avsnittet Introduktionsprogram

www.fridagymnasiet.se
NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Ekonomi, Juridik
Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet
Inriktningar: Samhällsbyggande och miljö,
Teknikvetenskap

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet.
Inriktningar utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i samråd med respektive skola erbjudas
som lärling senare. Kontakta respektive skola för mer information.

SÄRSKILD VARIANT
GYMNASIESÄRSKOLA
Se avsnittet Gymnasiesärskolan

Beda Hallbergs gymnasium

www.bedahallbergsgymnasium.kungsbacka.se

LÄRLING

Naturvetenskapsprogrammet

102

Estetiska programmet

Se avsnittet Idrott

LÄRLING, inriktning: Frisör, barberare och hår- och
makeupstylist

Fridagymnasiet (fristående)

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle

Teknikprogrammet

IDROTT

NATIONELLA PROGRAM

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning: Elteknik

Inriktningar: Handel och service

HÄRRYDA

Inriktning: Elteknik

Inriktningar: Beteendevetenskap (valbara profiler: Kriminologi, Ledarskap), Samhällsvetenskap (valbara profiler:
Ekonomi, Internationella relationer)

Försäljning- och serviceprogrammet

LÄRLING, inriktning: Handel och service

www.vastsvenskagymnasiet.se
El- och energiprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Se avsnittet Andra utbildningar

Hantverksprogrammet

Thoren Innovation School (fristående)

El- och energiprogrammet

Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle (valbar profil: Naturvetenskap och estet)

INTERNATIONAL BACCALAUREATE, IB

NATIONELLA PROGRAM
Industritekniska programmet

Inriktning: Produktionsteknik

Inriktningar: Ekonomi (valbar profiler: Entreprenörskap
och företagande, Internationell) Juridik (valbara profiler:
Internationell, Straffrätt)

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning: Personbil

Försäljning- och serviceprogrammet

Teknikprogrammet

Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Bild och formgivning, Musik, Teater

Fordons- och transportprogrammet

www.skftekniskagymnasium.se

Inriktning: Produkt och maskinteknik

Inriktningar: Fritid och hälsa, Pedagogiskt och socialt
arbete

Inriktning: Husbyggnad

Se avsnittet Introduktionsprogram

KUNGSBACKA
Kompetenscentrum Kungsbacka
Vi finns på Kompetenscentrum
Vill du prata om din framtid, jobb eller studier är du
välkommen att boka en tid med en studie- och yrkesvägledare för samtal. Du ringer 0300-83 40 00 och bokar en
tid på måndagar 16-18. OBS! Gäller inte under skollov.
www.kungsbacka.se/Utbildning-och-barnomsorg/Studie- och yrkesvagledning/

Aranäsgymnasiet

www.aranasgymnasiet.kungsbacka.se
NATIONELLA PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet
Inriktningar: Fritid- och hälsa, Pedagogiskt och socialt
arbete

NATIONELLA PROGRAM
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Beteendevetenskap

Drottning Blankas Gymnasieskola
Kungsbacka (fristående)
www.drottningblanka.se
NATIONELLA PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Inriktning: Ekonomi (valbar profil: Business & Hospitality
Management)

Hantverksprogrammet
Inriktningar: Frisör, barberare och hår- och makeupstylist (valbara profiler: Frisör och hår- och makeupstylist)

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Beteendevetenskap (valbar profil: Kriminologi)

Elof Lindälvs gymnasium

www.eloflindalvsgymnasium.kungsbacka.se
NATIONELLA PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet
LÄRLING, inriktningar: Fritid och hälsa, Pedagogiskt och

För detaljerad information kring skolornas utbud, se respektive skolas webbplats.
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KUNGÄLV

LERUM

Inriktning: Design och produktutveckling (valbar profil:
Spelutveckling)
Inriktning: Informations- och medieteknik (valbar profil:
systemutveckling)

Mimers Hus gymnasium

Lerums gymnasium

NATIONELLA PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet

NATIONELLA PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet

Praktiska Gymnasiet Kungsbacka
(fristående)

Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Inriktningar: Fritid och hälsa, Pedagogiskt och socialt
arbete

socialt arbete

profiler: E-sport, Foto & Film)

Bygg- och anläggningsprogrammet

Teknikprogrammet

LÄRLING, inriktningar: Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri, Plåtslageri

Ekonomiprogrammet
Inriktningar: Ekonomi, Juridik

El- och energiprogrammet
Inriktningar: Automation, Dator- och kommunikationsteknik, Elteknik, Energiteknik

Fordons- och transportprogrammet
Inriktningar: Lastbil och mobila maskiner, Personbil,
Transport
LÄRLING, inriktningar: Karosseri och lackering, Lastbil
och mobila maskiner, Personbil

Försäljnings- och serviceprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet

Inriktningar: Automation, Elteknik

Inriktningar: Elteknik

Estetiska programmet

Estetiska programmet

LÄRLING, inriktning: Djurvård

Inriktningar: Estetik och media, Musik (välj mellan två
programfördjupningar, Musikalartist samt Musiker och
artist)

Inriktningar: Bild och formgivning, Estetik och media,
Musik, Teater

VVS- och fastighetsprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning: Handel och service

NATIONELLA PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet
LÄRLING, inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet
LÄRLING, inriktning: Husbyggnad

Hantverksprogrammet

LÄRLING, inriktning: Handel och service

Hotell- och turismprogrammet
Skolförlagt eller som LÄRLING

Industritekniska programmet

Försäljning- och serviceprogrammet
Naturbruksprogrammet

GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING: Produkt och
maskinteknik, Svetsteknik

LÄRLING, inriktning: VVS

Naturvetenskapsprogrammet

Se avsnittet Introduktionsprogram

Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle (valbar profil: Naturvetenskap och estet)

Naturbruksprogrammet
LÄRLING, inriktning: Djur

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Inriktning: Kök och servering
LÄRLING, inriktningar: Bageri och konditori, Kök och
servering

INTRODUKTIONSPROGRAM

Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka
(fristående)
www.ridgymnasium.nu
NATIONELLA PROGRAM
Naturbruksprogrammet

IDROTT

Inriktning: Hästhållning (valbara profiler:
1. SRG Ridsportprofil
2. SRG Högskoleprofil Grund,
3. SRG Samhällsvetenskaplig profil,
4. SRG Naturvetenskaplig profil,
5. SRG NIU profil,
6. SRG Företagsprofil,
7. SRG Djurvårdsprofil)

Se avsnittet Idrott

IDROTT

Teknikprogrammet
Inriktningar: Informations- och medieteknik,
Produktionsteknik, Teknikvetenskap

Vård- och omsorgsprogrammet
GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

SÄRSKILD VARIANT

Bygg- och anläggningsprogrammet

Se även avsnittet Idrott

Inriktningar: Karosseri och lackering, Lastbil och mobila
maskiner, Personbil, Transport
LÄRLING, inriktningar: Karosseri och lackering, Lastbil
och mobila maskiner, Personbil

Försäljning- och serviceprogrammet
Inriktningar: Handel och service
LÄRLING, inriktningar: Handel och service

Industritekniska programmet
Inriktningar: Produkt och maskinteknik, Svetsteknik
LÄRLING, inriktningar: Produkt och maskinteknik,
Svetsteknik

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle (valbar profil: Estetisk)

Försäljning- och serviceprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Beteendevetenskap, Medier, information
och kommunikation (valbar profil: Journalistik),
Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet
Inriktningar: Design och produktutveckling,
Informations- och medieteknik

IDROTT
Se avsnittet Idrott

INTRODUKTIONSPROGRAM

Inriktningar: Beteendevetenskap, Medier, information
och kommunikation, Samhällsvetenskap

Se avsnittet Introduktionsprogram

Teknikprogrammet

Se avsnittet Gymnasiesärskolan

INTRODUKTIONSPROGRAM

Inriktningar: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Samhällsbyggande och miljö

Se avsnittet Introduktionsprogram

Vård- och omsorgsprogrammet
IDROTT

GYMNASIESÄRSKOLA

INTRODUKTIONSPROGRAM

LBS Kreativa Gymnasiet Kungsbacka
(fristående)

Inriktningar: Husbyggnad, Mark och anläggning
LÄRLING, inriktningar: Husbyggnad, Måleri

Samhällsvetenskapsprogrammet

Se avsnittet Andra utbildningar

Se avsnittet Gymnasiesärskolan

www.lerum.se/gymnasium

Inriktningar: Husbyggnad, Mark och anläggning
LÄRLING inriktningar: Husbyggnad, Mark och anläggning

www.praktiska.se

Inriktningar: Handel och service
LÄRLING, inriktningar: Handel och service
LÄRLING, inriktning: Florist

www.kungalv.se

GYMNASIESÄRSKOLA

Se avsnittet Idrott
Se avsnittet Introduktionsprogram

GYMNASIESÄRSKOLA

Se avsnittet Gymnasiesärskolan

www.lbs.se/kungsbacka/
NATIONELLA PROGRAM
Estetiska programmet

Inriktningar: Bild och formgivning (valbara profiler:
Spelgrafik, Grafisk Design), Estetik och media (valbara
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MÖLNDAL

PARTILLE

STENUNGSUNDS KOMMUN

ÖCKERÖ

Vägledning Campus Mölndal

Vägledningsenheten Partille

Nösnäsgymnasiet

Öckerö seglande gymnasieskola

Studie- och yrkesvägledning för Mölndals stads kommunala utbildningar inom grundskola, gymnasieskola och
all vuxenutbildning i Mölndal. Grundsärskolan i Mölndal,
Härryda, Partille och Öckerö, Gymnasiesärskola (Mölndal, Partille)
Göteborgsvägen 19, 431 82 Mölndal
campus@molndal.se
Kontakt: Enhetschef Anna Karlsson 031-3153025,
anna.karlsson@molndal.se

Studie- och yrkesvägledning för elever på Partilles samtliga skolor och stadier. Några av studie- och yrkesvägledarna i Partille kommun jobbar också operativt med målgruppen inom det kommunala aktivitetsansvaret – oftast i
nära samverkan med andra aktörer och professioner.
Kontakta oss på 031-792 10 00 (Kundcentrum)

www.nosnas.stenungsund.se

www.seglande.se

NATIONELLA PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet

NATIONELLA PROGRAM

Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Inriktning: Naturvetenskap

Franklins Gymnasium

NATIONELLA PROGRAM
Bygg- och anläggningsprogrammet

www.franklinsgymnasium.se
NATIONELLA PROGRAM
Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

Teknikprogrammet
Inriktningar: Teknikvetenskap

Krokslättsgymnasiet

www.krokslattsgymnasiet.se
NATIONELLA PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet
Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete
LÄRLING inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

LÄRLING inriktning: Husbyggnad

Inriktningar: Husbyggnad, inriktning: Husbyggnad
(valbara profiler: Glastekniker, Plattsättare), Mark- och
anläggning (valbara profiler: Vägoch anläggningsarbetare, Beläggningsarbetare),
Måleri (valbara profiler: Golvläggare, Byggnadsmålare),
Plåtslageri (valbara profiler: Byggnadsplåtslagare,
Ventilationsplåtslagare)

El- och energiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Partille gymnasium

www.partillegymnasium.se

Inriktning: Elteknik

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Estetiska programmet

El- och energiprogrammet

Inriktning: Musik

Inriktningar: Automation, Elteknik

Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning: Personbil
LÄRLING inriktning: Personbil

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

IDROTT

LÄRLING inriktning: Husbyggnad

Se avsnittet Idrott

Försäljnings- och serviceprogrammet

INTRODUKTIONSPROGRAM

Inriktning: Handel och service ,
LÄRLING inriktning Handel och service ,

Se avsnittet Introduktionsprogram

GYMNASIESÄRSKOLA

Hotell- och turismprogrammet

Se avsnittet Gymnasiesärskolan

LÄRLING

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
LÄRLING inriktning: Kök och servering, Bageri och
konditori

Vård- och omsorgsprogrammet
Skolförlagd eller som LÄRLING

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Samhällsvetenskap

RIKSREKRYTERANDE YRKESUTBILDNING INOM
GYMNASIESKOLAN MED EGNA EXAMENSMÅL
Se avsnittet Andra utbildningar

Sjöfartsutbildning
Inriktningar: Däck, Maskin

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

Inriktningar: Karosseri och lackering, Personbil
LÄRLING, inriktning:
Lastbil och mobila maskiner (valbara profiler: Lastbils
mekaniker)

Försäljnings- och serviceprogrammet
Inriktning: Handel och service
LÄRLING, inriktning: Handel och service

Hantverksprogrammet
LÄRLING, inriktning: Finsnickeri

Hotell- och turismprogrammet
LÄRLING

Industritekniska programmet
Inriktningar: Driftsäkerhet och underhåll, Processteknik,
Svetsteknik

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
LÄRLING, inriktning: Kök och servering

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap
(valbar profil: Global)

Teknikprogrammet
Inriktningar: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Teknikvetenskap

VVS- och fastighetsprogrammet
LÄRLING, inriktning: VVS (valbar profil: VVS-montör)

Vård- och omsorgsprogrammet
INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

GYMNASIESÄRSKOLA
Se avsnittet Gymnasiesärskolan

106

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet.
Inriktningar utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i samråd med respektive skola erbjudas
som lärling senare. Kontakta respektive skola för mer information.

För detaljerad information kring skolornas utbud, se respektive skolas webbplats.
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NATURBRUKSPROGRAMMET UTANFÖR
GÖTEBORGSREGIONEN I VÄSTRA GÖTALANDS
REGIONEN
Naturbruksprogrammen erbjuds både inom
Göteborgsregionen och via samverkansavtal
inom Västragötalandsregionen för elever
folkbokförda i Västra Götaland. Många utav
skolorna är belägna en bit ut på landsbygden
vilket kan innebära resor till och från skolan
eller att du bor på skolan.

Introduktionsprogrammen (IM)

Naturbruksskolan Sötåsen

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du
rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du
ska gå beror bland annat på vad du har för mål med din
utbildning på programmet.
Du kan exempelvis läsa grundskoleämnen (som du
inte redan har betyg i) gymnasiekurser, lära dig mer om
arbetslivet och få vidgade vyer inför dina fortsatta val.
Det finns introduktionsprogram som är utformade för
grupp, som ingår i samverkansavtalet inom Göteborgsregionen. Dessa kan du ansöka till själv och antagning sker
på ditt meritvärde.
Det finns också introduktionsprogram som utformas för
enskild elev som din studie- och yrkesvägledare hjälper
dig att göra en intresseanmälan till. Antagning görs via
placering och din hemkommun och skolan du sökt behöver
vara överens innan du kan få en plats.

NATIONELLA PROGRAM
Naturbruksprogrammet

De fyra introduktionsprogrammen

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Naturbruksgymnasiet Svenljunga
www.vgregion.se/gym_svenljunga
NATIONELLA PROGRAM
Naturbruksprogrammet
Inriktning: Naturturism, Skogsbruk

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

www.vgregion.se/gym_sotasen

Inriktningar: Djurvård, Lantbruk, Trädgård

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram

GYMNASIESÄRSKOLA
Se avsnittet Gymnasiesärskolan

Axevalla Hästcentrum

www.vgregion.se/gym_axevalla
(Naturbruksskolan Sötåsen)
NATIONELLA PROGRAM
Naturbruksprogrammet
Inriktning: Hästhållning

Naturbruksgymnasiet Uddetorp
www.vgregion.se/gym_uddetorp
NATIONELLA PROGRAM
Naturbruksprogrammet
Inriktning: Lantbruk

INTRODUKTIONSPROGRAM
Se avsnittet Introduktionsprogram
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Introduktionsprogram

Inriktningar på skolor märkta LÄRLING startar redan som lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet.
Inriktningar utan märkning är skolförlagda men kan eventuellt i samråd med respektive skola erbjudas
som lärling senare. Kontakta respektive skola för mer information.

Individuellt alternativ (IMA)
Individuellt alternativ utformas för en enskild elev och
vänder sig i första hand till den som inte är behörig till ett
yrkesprogram. Eleven kan läsa ämnen från grundskolan
som den inte är behörig i och hela eller delar av kurser
från nationella program i gymnasieskolan. Det kan också
ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller
praktik.
• Man ska vara obehörig till yrkesprogram för att vara
behörig till IMA.
Programinriktat val (IMV)
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning
som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så
snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad
mot kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att vara behörig till programmet krävs
• lägst betyg E i ämnet svenska eller svenska som andraspråk
• samt fem andra ämnen. Ett av dessa fem ämnen måste
vara engelska eller matematik.

Man ska vara obehörig till det nationella program som IMV
riktar sig mot. Programinriktat val kan utformas både för
en enskild elev och för en grupp av elever.
Språkintroduktion (IMS)
Språkintroduktion utformas för en enskild elev och ska ge
ungdomar som har nyligen kommit till Sverige en utbildning med fokus på svenska språket. Målet är att de ska
kunna gå vidare till fortsatta studier inom gymnasieskolan
eller till annan utbildning.
• För att vara behörig till IMS ska man vara obehörig
till övriga program.
Yrkesintroduktion (IMY)
Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning som
kan leda till arbetsmarknaden eller till ett yrkesprogram.
Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som
den inte är behörig i och kurser från nationella program i
gymnasieskolan. Skolorna kan erbjuda yrkesintroduktion
för en enskild elev eller för en grupp av elever.
• För behörighet till IMY ska man vara obehörig till
yrkesprogram.
Nationella yrkespaket inom introduktionsprogram
Ett yrkespaket består av en kombination av gymnasiala
kurser som ska matcha de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa. Yrkespaketen är
utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga.
Yrkespaketen kan kombineras med grundskoleämnen för
att ge möjlighet till behörighet till ett nationellt program.
De kan också, utifrån individens behov, kombineras
med gymnasiala kurser utöver de som ingår i ett visst
yrkespaket.
Hör med respektive gymnasieskola om de erbjuder
yrkespaket.

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för
vägledning kring vilket introduktionsprogram som skulle
passa dig!

Vad ska jag välja? 2022
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PÅ KOMMUNALA SKOLOR

Bräckegymnasiet

www.goteborg.se/brackegymnasiet
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
PROGRAMINRIKTAT VAL

ALE
Ale gymnasium

Bygg- och anläggningsprogrammet
YRKESINTRODUKTION
Bygg- och anläggningsprogrammet

www.ale.se
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
SPRÅKINTRODUKTION

Burgårdens Gymnasium

ALINGSÅS

www.goteborg.se/burgarden
INDIVIDUELLT ALTERNATIV (finns även för elever

Alströmergymnasiet

med diagnos inom autismspektrum)

www.alstromergymnasiet.se
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
PROGRAMINRIKTAT VAL (för enskild)
SPRÅKINTRODUKTION
YRKESINTRODUKTION (för enskild)

PROGRAMINRIKTAT VAL
Barn- och fritidsprogrammet
Hantverksprogrammet

GÖTEBORG
Ansökan till introduktionsprogram för enskild med
individuell antagning på kommunala gymnasieskolor
i Göteborg, Individuellt alternativ (IMA), Programinriktat val (IMV), Språkintroduktion (IMS) och Yrkesintroduktion (IMY) har sista ansökningsdag 2 maj
2022.
Ansökan skall kompletteras med en överlämnings
blankett i antagningssystemet Indra, vänd dig till din skola
för att få hjälp med detta. Ansökan för grupp av elever
Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY)
görs i Indra och sista ansökningsdag är 1 juni 2022. Du
kan läsa mer om ansökan och antagning på sidan 6.
Antagningen görs av Gymnasieantagningen utifrån ditt
slutbetyg.

Angeredsgymnasiet

www.goteborg.se/angeredsgymnasiet
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
PROGRAMINRIKTAT VAL
Ekonomiprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
SPRÅKINTRODUKTION
YRKESINTRODUKTION
Försäljnings- och serviceprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning: Frisör, barberare och hår-och makeupstylist
Inriktning: Textil design, valbar profil: Fashion Design
Naturvetenskapsprogrammet (finns även för elever
med diagnos inom autismspektrum)
Samhällsvetenskapsprogrammet (finns även för elever
med diagnos inom autismspektrum)

Vård- och omsorgsprogrammet
YRKESINTRODUKTION
Barn- och fritidsprogrammet
Naturbruksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
SPRÅKINTRODUKTION
YRKESINTRODUKTION (för grupp)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

www.goteborg.se/lindholmen
PROGRAMINRIKTAT VAL
Industritekniska programmet
YRKESINTRODUKTION
Industritekniska programmet

KUNGÄLV

MTG Motorbranschens Tekniska Gymnasium
www.goteborg.se/mtg
PROGRAMINRIKTAT VAL

Fordons- och transportprogrammet

Schillerska gymnasiet

Hantverksprogrammet
Inriktning: Frisör, barberare och hår-och makeupstylist,
Inriktning: Textil design, valbar profil: Fashion Design

Vård- och omsorgsprogrammet

Center för språkintroduktion

www.goteborg.se/centerforsprakintroduktion
SPRÅKINTRODUKTION

Ester Mosessons gymnasium

www.goteborg.se/estermosessonsgymnasium
PROGRAMINRIKTAT VAL
Hotell-och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
YRKESINTRODUKTION
Hotell-och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Hvitfeldtska gymnasiet

Lerums gymnasium

Hulebäcksgymnasiet

www.lerum.se/gymnasium
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
PROGRAMINRIKTAT VAL

www.hulebacksgymnasiet.harryda.se
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
SPRÅKINTRODUKTION
YRKESINTRODUKTION (för enskild och grupp)

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
SPRÅKINTRODUKTION
YRKESINTRODUKTION (för enskild)

KUNGSBACKA
Aranäsgymnasiet

www.aranasgymnasiet.kungsbacka.se
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
PROGRAMINRIKTAT VAL

MÖLNDAL
Krokslättsgymnasiet

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Estetiska programmet
Vård- och omsorgsprogrammet
SPRÅKINTRODUKTION
YRKESINTRODUKTION (för grupp)
Vård- och omsorgsprogrammet

www.krokslattsgymnasiet.se
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
PROGRAMINRIKTAT VAL

Beda Hallbergs gymnasium

PARTILLE

Barn- och fritidsprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
SPRÅKINTRODUKTION

www.bedahallbergsgymnasium.kungsbacka.se
PROGRAMINRIKTAT VAL
Samhällsvetenskapsprogrammet

Elof Lindälvs gymnasium

Katrinelundsgymnasiet

Fordons- och transportprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet

www.indra2.se

www.kungalv.se
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
PROGRAMINRIKTAT VAL
SPRÅKINTRODUKTION
YRKESINTRODUKTION

LERUM

HÄRRYDA

www.hvitfeldtska.se
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
SPRÅKINTRODUKTION

INDIVIDUELLT ALTERNATIV (HÖRSEL)

Mimers Hus gymnasium

Fordons- och transportprogrammet (för grupp)
Industritekniska programmet (för grupp)
Vård- och omsorgsprogrammet (för grupp)

www.goteborg.se/schillerska
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
SPRÅKINTRODUKTION

Inriktning: Djurvård

www.goteborg.se/katrinelund

110

Lindholmens tekniska gymnasium

www.eloflindalvsgymnasium.kungsbacka.se
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
PROGRAMINRIKTAT VAL

Partille gymnasium

www.partillegymnasium.se
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
PROGRAMINRIKTAT VAL
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
SPRÅKINTRODUKTION
YRKESINTRODUKTION (för enskild)

Vad ska jag välja? 2022
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STENUNGSUND
Nösnäsgymnasiet

www.nosnas.stenungsund.se
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
PROGRAMINRIKTAT VAL
YRKESINTRODUKTION (för enskild)
SPRÅKINTRODUKTION

TJÖRN
www.tjorn.se
Alla elever som nu går i grundskola på Tjörn och inte
blir behöriga till nationella program kommer att bli
erbjudna introduktionsprogram på Nösnäsgymnasiet i
Stenungsund.

ÖCKERÖ
Öckerö seglande gymnasieskola
www.seglande.se
INDIVIDUELLT ALTERNATIV

PÅ FRISTÅENDE SKOLOR
ALE
Yrkesgymnasiet Ale (fristående)
www.yrkesgymnasiet.se
PROGRAMINRIKTAT VAL

Barn- och fritidsprogrammet
Inriktning: Fritid och hälsa

Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktningar: Anläggningsfordon, Husbyggnad,
Måleri, Plåtslageri

Industritekniska programmet

Inriktningar: Svetsteknik, Produktion- och maskinteknik

Fordons- och transportprogrammet
Inriktning: Lastbil och mobila maskiner,
Personbil, Transport

Försäljnings- och serviceprogrammet
Inriktning: Handel och service

YRKESINTRODUKTION
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet

GÖTEBORG
Aniaragymnasiet (fristående)
www.aniaragymnasiet.se
PROGRAMINRIKTAT VAL
Ekonomiprogrammet
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Försäljnings- och serviceprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet
YRKESINTRODUKTION
Bygg- och anläggningsprogrammet (för enskild)

Framtidsgymnasiet Göteborg (fristående)

Praktiska Gymnasiet Göteborg (fristående)

www.framtidsgymnasiet.se
PROGRAMINRIKTAT VAL

El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
VVS- och fastighetsprogrammet
SPRÅKINTRODUKTION
YRKESINTRODUKTION
El- och energiprogrammet (för grupp)
Industritekniska programmet (för grupp)
VVS-och fastighetsprogrammet (för grupp)

Gymnasieakademin (fristående)
www.gymnasieakademin.nu
PROGRAMINRIKTAT VAL

Försäljnings- och serviceprogrammet
Hotell- och turismprogrammet

Göteborgs Högre Samskola (fristående)

www.praktiska.se/goteborg
PROGRAMINRIKTAT VAL

Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktningar: Husbyggnad, Måleri

Fordons- och transportprogrammet (lärlingsliknande
utbildning)
Inriktningar: Karosseri och lackering, Personbil

Hantverksprogrammet (lärlingsliknande utbildning)
Inriktningar: Frisör, barberare och hår- och
makeupstylist

Industritekniska programmet (lärlingsliknande
utbildning)
Inriktning: Svetsteknik

PROGRAMINRIKTAT VAL
Naturbruksprogrammet (för enskild)

International IT College of Sweden
(fristående)

Västsvenska Gymnasiet (fristående)

Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

El- och energiprogrammet (för grupp samt enskild)
Naturvetenskapsprogrammet (för grupp samt enskild)
Vård- och omsorgsprogrammet (för grupp samt enskild)
SPRÅKINTRODUKTION
YRKESINTRODUKTION
El- och energiprogrammet (för grupp samt enskild)
Vård- och omsorgsprogrammet (för grupp samt enskild)

www.lbs.se

Magelungens gymnasium Göteborg
(fristående)
www.magelungen.com
INDIVIDUELLT ALTERNATIV

PROGRAMINRIKTAT VAL (Anpassat för elever med
omfattande behov av särskilt stöd)

Mediegymnasiet by LBS (fristående)
www.lbs.se/goteborg-mediegymnasiet
www.mediegymnasiet.com
SPRÅKINTRODUKTION

Peabskolan (fristående)
www.peabskolan.se
PROGRAMINRIKTAT VAL

www.vastsvenskagymnasiet.se
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
PROGRAMINRIKTAT VAL

Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
YRKESINTRODUKTION
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

KUNGSBACKA
Praktiska Gymnasiet Kungsbacka
(fristående)
www.praktiska.se/kungsbacka
PROGRAMINRIKTAT VAL

Naturbruksprogrammet

Inriktning: Hästhållning

Introduktionsprogram på
naturbruksgymnasier utanför
Göteborgsregionen i
Västra Götalandsregionen
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Yrkesgymnasiet Göteborg (fristående)
www.yrkesgymnasiet.se
PROGRAMINRIKTAT VAL

www.ridgymnasium.nu
PROGRAMINRIKTAT VAL

Inriktning: Hästhållning

www.realgymnasiet.se

Inriktningar: Hästhållning med profil Ridning eller
Trav,Djurvård med profil Sällskapsdjur- och
Djursjukvård eller Hund, Naturturism

LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg

Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka
(fristående)

YRKESINTRODUKTION
Naturbruksprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet
Realgymnasiet (fristående)

www.samskolan.se
SPRÅKINTRODUKTION

www.initgbg.com
PROGRAMINRIKTAT VAL

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Naturbruksprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
YRKESINTRODUKTION
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Naturbruksprogrammet

Naturbruksgymnasiet, Svenljunga, Sötåsen,
Uddetorp
www.vgregion.se/naturbruk

Naturbruksgymnasiet Svenljunga
programinriktat val

Naturbruksprogrammet Inriktning: Naturturism,
skogsbruk (i mån av plats)

yrkesintroduktion
Naturbruksprogrammet (för enskild, i mån av plats)

Naturbruksskolan Sötåsen
programinriktat val

Naturbruksprogrammet Inriktning: djurvård, lantbruk,
trädgård (i mån av plats)

yrkesintroduktion

Naturbruksprogrammet (för enskild, i mån av plats)

Naturbruksgymnasiet Uddetorp
programinriktat val

Naturbruksprogrammet Inriktning: lantbruk (i mån av
plats)

yrkesintroduktion

Naturbruksprogrammet (för enskild, i mån av plats)

Vad ska jag välja? 2022
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Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning eller
hjärnskada som gör att de inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav. Det finns
nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en
utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna.

Ämnen
På ett fullständigt nationellt program läser eleverna 2 500
poäng i olika ämnen. Det finns ämnen som alla elever i
gymnasiesärskolan läser. Dessa är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller
svenska som andraspråk.
Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program ett antal programgemensamma ämnen, som alla
elever på ett specifikt program läser. De ger programmet
dess prägel. Dessutom finns på varje program olika kurser
i en programfördjupning. Tanken med programfördjupningen är att eleverna ska få lära sig mer om ett yrke eller
ett ämne.

Gymnasiesärskolearbetet visar om eleven
klarar vanliga arbetsuppgifter
Alla elever på de nationella programmen gör ett gymnasiesärskolearbete.
Det ska passa ihop med programmålen och elevens
utbildning.
Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleverna klarar
vanliga arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. Därför gör
man sitt gymnasiesärskolearbete i slutet av utbildningen.
Läraren bedömer gymnasiesärskolearbetet och avgör om
det är godkänt eller inte. Ett godkänt gymnasiesärskolearbete får betyget E. Om eleven inte når målen sätter
läraren inget betyg.

Gymnasiesärskolebevis

Betygsskalan
På de nationella programmen sätter man betyg på varje
avslutad kurs. Är man godkänd får man betyget A, B, C, D
eller E. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. Klarar man
inte kraven för betyget E får man inget betyg.

Utbildning på en arbetsplats
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att eleverna lär
sig på en arbetsplats utanför skolan. En elev som är ute
på APL får yrkeskunskaper, lär sig yrkeskulturen och blir
en del av gemenskapen på en arbetsplats. Därför är det
arbetsplatsförlagda lärandet en central del i utbildningen
på samtliga nationella program. Alla elever på nationella
program ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor.

Efter utbildningen på nationella och individuella program
får eleverna ett gymnasiesärskolebevis. Det beskriver vilka
kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan och innehåller information om
• programmet
• ämnesområden eller kurser som eleven har läst
• betygen
• elevens arbetsplatsförlagda lärande eller praktik
• gymnasiesärskolearbetet.

Programmet för administration, handel
och varuhantering

Programmet för estetiska
verksamheter

Programmet för administration, handel och varuhantering är till för dig som vill arbeta inom handel eller med
administration.

Programmet för estetiska verksamheter är till för dig som
vill arbeta med bild, musik, dans och teater.

Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta på
ett varulager. Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Det här lär du dig på programmet
Du får möjlighet att lära dig om försäljning, inköp och
varuflöden. Du får lära dig hur man arbetar med transport
och distribution av varor, det som kallas logistik.

Det här lär du dig på programmet
Du får möjlighet att träna på det estetiska hantverket och
lära dig olika sätt att uttrycka dig på.

På programmet får du också lära dig om marknadsföring
och hur verksamheter kan utvecklas.

Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och
kultur.

Kunskaper om olika produkter och branscher ingår också
i det du får möjlighet att lära dig.

I utbildningen ska du få möjlighet att utveckla din fantasi,
nyfikenhet och kreativitet.

Du får lära dig administrativt arbete och arbete med ekonomi inom företag och offentlig förvaltning.

Du får utveckla ditt eget skapande och träna på att presentera det.

Du får möjlighet att lära dig om kommunikation och
kundservice så att du kan arbeta med konferens- och receptionsarbete.

Utbildningen ger dig kunskaper om och erfarenhet av olika
verktyg, material och metoder när du skapar.

Du får kunskaper om hur man hanterar verktyg och maskiner som kan användas inom handel, administration och
varuhantering.

På programmet får du utveckla din förmåga att samarbeta
och möta människor i olika situationer.

På programmet får du träna dig att arbeta med andra och
att med god service möta människor.
Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.
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På de nationella programmen kan man ha lärlingsutbildning. Då är man ute på en eller flera arbetsplatser minst
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Programmet passar för dig som vill skapa och uppleva
konst och kultur. Kunskaperna kan du använda i arbete
till exempel på förskola eller i olika fritidsverksamheter
men de kan också ligga till grund för fortsatta studier inom
konstnärlig verksamhet.
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Programmet för fastighet, anläggning
och byggnation

Programmet för fordonsvård och
godshantering

Programmet för hantverk och
produktion

Programmet för hotell, restaurang och
bageri

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till
för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer
och underhåll av fastigheter och byggnader både ute och
inne.

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon,
lager och godshantering. Programmet passar dig som tycker
om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika
människor.

Programmet för hantverk och produktion är till för dig
som vill arbeta med olika hantverk eller med produktion
av olika slag.

Programmet för hotell, restaurang och bageri är till för dig
som vill arbeta med matlagning, bakning och livsmedel.
Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta
med att ta hand om gäster på hotell och restaurang. Du
ska tycka om att arbeta med service och trivas i mötet med
olika människor.

Det här lär du dig på programmet

Det här lär du dig på programmet

Har du intresse av att arbeta med underhåll eller markarbeten i parkmiljöer passar det här programmet också för
dig. Du ska tycka om att samverka med andra människor
och att arbeta med service eftersom du kommer att arbeta
bland andra människor.

Det här lär du dig på programmet
Du får träna dig på att arbeta med uppgifter inom fastighetsskötsel och byggnation. Du får också arbeta med
arbetsuppgifter på olika anläggningar.
På programmet får du möjlighet att utveckla kunskaper
om hur man sköter fastigheter inomhus och anläggningar
utomhus. Det kan röra sig om reparationer, lokalvård och
måleri. Utomhus kan det vara markarbeten och skötsel av
grönytor.

Du får möjlighet att lära dig om olika fordon och om hur
de ska skötas och underhållas.
Du får också lära dig hur man hanterar gods på lager och
i terminaler och hur olika datasystem kan användas inom
lagerhantering.
På programmet får du träna dig i att samarbeta och bemöta
kunder på ett serviceinriktat sätt.
Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.

Programmet passar för dig som tycker om att arbeta praktiskt med att skapa en produkt.

Du kommer att arbeta med uppgifter inom hantverk och
produktion.
Du får kunskaper om hur hantverk och produktion går
till och hur maskiner och redskap kan användas. Det kan
handla om formgivning och tillverkning av hantverksföremål, montering och svetsning.

Du får möjlighet att lära dig matlagning, bakning och servering. Du får lära dig om hur man hanterar livsmedel och
hur man arbetar i olika typer av kök.
På programmet får du också kunskaper om hygien, näringslära, specialkost och alkoholservering.

Du får också lära dig hur maskiner och redskap ska skötas
och hanteras på ett säkert sätt.

Du får arbeta med olika arbetsuppgifter som tränar dig för
arbete på hotell.

Du får lära dig om olika tillverkningsmetoder och du får
kunskap om olika material som används inom hantverk
och produktion.

Du får träna dig att arbeta med andra och att ge god service
åt kunder och gäster.

På programmet får du träna dig i att samarbeta och möta
kunder på ett serviceinriktat sätt.

Du får lära dig hur du på rätt sätt ska hantera olika verktyg
och hur du sköter redskapen.

Det här lär du dig på programmet

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.

På programmet får du träna dig att arbeta och samtala med
andra och att med god service möta människor.
Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.
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Programmet för hälsa, vård och
omsorg

Programmet för samhälle, natur och
språk

Programmet för hälsa, vård och omsorg är till för dig som
vill arbeta med människor i olika åldrar och situationer.

Programmet för samhälle, natur och språk är till för dig
som vill veta mer om hur samhället fungerar och hur olika
förhållanden och förutsättningar påverkar oss människor,
naturen och samhället.

Det kan handla om arbete inom till exempel fritidsverksamhet och förskola. Det kan också handla om arbete med äldre
personer och deras behov av vård och omsorg. Programmet
passar också dig som är intresserad av frågor som handlar
om hur kost och motion kan påverka oss människor. Du
ska tycka om att arbeta med människor och vilja arbeta på
ett serviceinriktat sätt.

Programmet passar dig som vill lära dig mer om samspelet mellan människa och natur, miljöfrågor och hållbar
utveckling. Språk och kommunikation är också en viktig
del av utbildningen.

Det här lär du dig på programmet

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om människans utveckling och olika behov som
människor har, både barn och äldre.

Du får möjlighet att lära dig mer om hur samhället fungerar
i Sverige och i världen. Du får fundera på och reflektera över
olika samhällsfrågor, demokrati och könsroller.

Du får kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om
vård och omsorg.

Du får utveckla dina kunskaper om hur människan levde
förr och hur man lever idag.

Du får möjlighet att lära dig om hälsa och ohälsa. Du får
också lära dig om hur valet av livsstil påverkar hälsan.

På programmet får du utveckla kunskaper om sammanhang
i naturen och hur människan påverkar miljön.

På programmet kommer du att få kunskaper om mänskliga
rättigheter och reflektera över demokratiska värderingar
och olika etiska frågor.

Du får fundera och reflektera över olika etiska frågor och
om miljöfrågor.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.

Genom att läsa, lyssna och diskutera litteratur får du möjlighet att utveckla ditt språk.
Du kommer också att skriva egna texter.
Du tränar din förmåga att kommunicera på svenska och
engelska.

Programmet för skog, mark och djur

Individuella program

Programmet för skog, mark och djur är till för dig som vill
arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk.

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever
som behöver en utbildning som är anpassad för de egna
förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård.
Det kan också vara arbete med att ta hand om skogen eller
att på olika sätt sköta miljön i landskapet. Är du intresserad
av djurskötsel passar det här programmet också för dig.

Det här lär du dig på programmet
Du får möjlighet att träna och lära dig att arbeta med
uppgifter inom lantbruk, skogsbruk, trädgård eller med
djurskötsel.
På programmet får du lära dig om växter och djur och utveckla dina kunskaper om ekologiska samband i naturen.
Du får till exempel lära dig hur man sköter trädgårdar och
parker. Du får också kunskaper om odling av blommor
och grönsaker.
Om du väljer att arbeta med djur får du till exempel möjlighet att utveckla dina kunskaper om hästskötsel eller
lantbruksdjur.
Du får kunskaper om hur man använder och sköter de
verktyg och maskiner som du behöver använda i ditt arbete
På programmet får du träna dig att arbeta med andra och
att kunna möta och samtala med olika personer.
Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.

Den garanterade undervisningstiden för individuella
program är 3 600 timmar fördelade på fyra år. För varje
ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Utbildningen
ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt
liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet.
Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån
varje individs behov och förutsättningar.
De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:
• estetisk verksamhet
• hem- och konsumentkunskap
• idrott och hälsa
• natur och miljö
• individ och samhälle
• språk och kommunikation.
Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att
det är bra för eleven. Istället för betyg i ämnesområdena,
bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån
krav på grundläggande och fördjupade kunskaper.
På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn
bestämmer vad eleven kan kombinera.

Naturbruksprogrammet på
Gymnasiesärskolan utanför
GR i Västra Götalandsregion
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ALINGSÅS

Alströmergymnasiet gymnasiesärskola
www.alstromergymnasiet.se

NATIONELLA PROGRAM
Programmet för administration, handel och
varuhantering även LÄRLING
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
INDIVIDUELLA PROGRAM

GÖTEBORG

Gymnasiesärutbildning inom Göteborgs Stad
Utbildning
www.gs.goteborg.se

INDIVIDUELLA PROGRAM
Magnus Haglund, rektor Trekungagymnasiet, tel 0303-23 82 62
Mats Strömgren, biträdande rektor Trekungagymnasiet,
tel 0303-23 82 64
Camilla Erkheikki Lundblad, studie- och yrkesvägledare
Trekungagymnasiet, tel 0303-23 83 75

LERUM

Lerums gymnasiesärskola

www.lerum.se/gymnasiesarskolan
NATIONELLA PROGRAM
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
INDIVIDUELLA PROGRAM

MÖLNDAL

NATIONELLA PROGRAM
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet för hantverk och produktion
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för samhälle, natur och språk
Programmet för skog, mark och djur
INDIVIDUELLA PROGRAM

Frejagymnasiet

Move & Walk (Fristående)

www.partillegymnasium.se

www.frejagymnasiet.se

www.aranasgymnasiet.kungsbacka.se
INDIVIDUELLA PROGRAM

Elof Lindälvs gymnasium

www.kungalv.se

NATIONELLA PROGRAM
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för samhälle, natur och språk
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• gymnasial vuxenutbildning som motsvarar
gymnasieskolan
• särskild utbildning för vuxna, vuxenutbildning
för personer med utvecklingsstörning eller med
förvärvad hjärnskada

Folkhögskola

Partille gymnasiesärskola

På båda nationella programmen och det individuella
programmet finns inriktning mot autism.

STENUNGSUND

Nösnäsgymnasiet

www.nosnas.stenungsund.se

NATIONELLA PROGRAM
Programmet för administration, handel och
varuhantering LÄRLING
NATIONELLA PROGRAM
Programmet
för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet
för fordonsvård och godshantering
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet
för hantverk och produktion
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet
för hotell, restaurang och bageri, LÄRLING
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg

Trekungagymnasiet

• grundläggande vuxenutbildning som motsvarar
grundskolan

PARTILLE

www.eloflindalvsgymnasium.kungsbacka.se

KUNGÄLV

På kommunal vuxenutbildning kan du börja studera tidigast höstterminen det år du fyller 20 år. Om du har gått
ett nationellt program och har en gymnasieexamen eller
ett studiebevis kan du börja även om du inte har fyllt 20 år.
Utbildningen kan bestå av:

Mer information hittar du på din kommuns hemsida.

NATIONELLA PROGRAM
Programmet för estetiska verksamheter
INDIVIDUELLA PROGRAM
Skolans profil är konduktiv pedagogik, inriktning för elever Programmet för fordonsvård och godshantering
med funktionsvariationer, t.ex. rörelsesvårigheter
INDIVIDUELLA PROGRAM

Aranäsgymnasiet

Kommunal vuxenutbildning, Komvux

NATIONELLA PROGRAM
Programmet för administration, handel och
varuhantering
Programmet för hotell, restaurang och bageri
INDIVIDUELLA PROGRAM
Inriktning mot autism och teckenspråk

www.movewalk.se

KUNGSBACKA

Olika former av studier efteråt

NATURBRUKSPROGRAMMET PÅ
GYMNASIESÄRSKOLA UTANFÖR
GÖTEBORGSREGIONEN I VÄSTRA
GÖTALANDS REGIONEN

Västra Götalandsregionen

• gymnasial yrkesutbildning som t.ex. leder till ett
nytt yrke

Folkhögskola är en studieform för vuxna, som skiljer sig
från annan vuxenutbildning. Varje folkhögskola bestämmer
själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta, det
gör varje skolas utformning unik.
Folkhögskolorna arbetar med kurser på olika nivåer och
olika längd. Från kortare kurser på några dagar till längre
allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå och
särskilda kurser med en mängd olika inriktningar som i
vissa fall är på eftergymnasial nivå.
I Sverige finns cirka 156 folkhögskolor, många med en
egen profil. Folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen
utan har ett eget bedömningssystem, där de ger ut studieomdömen som är en sammanfattande bedömning på din
studieförmåga.
För studie på allmän linje kan man också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en
viss behörighet i ett ämne.
De olika folkhögskolorna har olika ansökningsdatum och
kurserna startar också på olika datum. Du ansöker direkt
till den folkhögskola du vill gå på. Kontakta skolan för att
ta reda på hur du ska göra och vad ansökan ska innehålla.
Söker du kurser på flera folkhögskolor måste du skicka
en ansökan till varje skola. Varje folkhögskola ansvarar
för sin egen antagning, det finns alltså inte någon central
antagningsenhet.
Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri.
Däremot får du som deltagare betala för exempelvis

kurslitteratur, studiematerial, studieresor och lunch. Du
som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi.
Kostnaderna varierar mellan olika skolor beroende bland
annat på rumsstandard och antal måltider. Som riktvärde
anges cirka 4 500 kronor/månad för internatboende.
Mer information hittar du på www.folkhogskola.nu

Ett fjärde tekniskt år för
gymnasieingenjörsexamen
Teknikprogrammets fjärde år varvar studier med arbetsplatsförlagt lärande, APL, under minst 10 veckor. Utbildningen är både yrkesförberedande och högskoleförberedande. Teknikprogrammets fjärde år är riksrekryterande,
vilket innebär att elever från hela landet söker på lika villkor.
Efter utbildningen blir du gymnasieingenjör.
FÖLJANDE BEHÖRIGHETSREGLER:
Du ska ha en gymnasieexamen från Teknikprogrammet
eller ha en likvärdig utbildning. Om en utbildning är likvärdig bedöms av respektive huvudman för utbildningen.
Du ska påbörja dina studier senast det kalenderår som du
fyller 22 år. Om du läser tredje året på Teknikprogrammet
kan du alltså göra ett studieuppehåll innan du påbörjar det
fjärde året, men du måste påbörja utbildningen senast det
år du fyller 22 år.

Universitet och högskola
När du avslutat dina gymnasiestudier, kan du läsa vidare
på universitet och högskola. Som nybörjare läser du på
det som kallas grundnivå. Efter grundutbildningen har
du möjlighet att söka till avancerad nivå och forskarnivå.
Precis som i gymnasieskolan bygger högskolestudierna på
kurser i olika ämnen.
Man kan både läsa fristående kurser, men också färdiga
program där kurserna är förvalda. Normal studietakt innebär att du läser 30 högskolepoäng per termin. När du har
slutfört dina studier kan du ansöka om en examen.

Behörighet
För att bli antagen måste du ha en examen från gymnasieskola eller motsvarande utbildning. De krav som finns för
att du ska kunna komma in på en utbildning kallas behörighetskrav. Behörighetskraven motsvarar kunskaper som
du behöver för att klara av utbildningen du söker.

Naturbruksskolan Sötåsen

Programmet för skog, mark och djur
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Adresser
GYMNASIEANTAGNINGEN
Två typer av behörighetskrav
För att kunna komma in på en utbildning behöver du
uppfylla vissa behörighetskrav. Det finns två typer av
behörigheter:
• Grundläggande behörighet
• Särskild behörighet.

Grundläggande behörighet
För att få studera på högskolan krävs alltid grundläggande
behörighet. Den kan du till exempel skaffa dig genom
examen från gymnasieskola, Komvux eller folkhögskola.
Om du inte har grundläggande behörighet måste du
komplettera. De vanligaste sätten att komplettera är
genom kommunal vuxenutbildning (Komvux) eller på
folkhögskola.

Särskild behörighet
Till de flesta utbildningar behöver du även särskild behörighet som kan skilja sig åt mellan olika utbildningar. Det
innebär att du ska ha läst och fått lägst betyget E på vissa
specifika gymnasiekurser.
Betyg är en av de faktorer som styr vem som blir antagen till en utbildning på grundnivå. Andra faktorer är hur
många som söker och hur många platser det finns. De som
har högst betyg av de sökande kommer in på utbildningen.
Du kan också göra högskoleprovet vilket är ett test som
visar dina kunskaper inom olika ämnesområden. Vissa
skolor tillämpar också alternativa urvalsmetoder, t.ex.
intervjuer och tester.
Mer information finner du på www.studera.nu och hos
respektive utbildningsanordnare.

Eftergymnasial yrkesutbildning
En annan form av vidareutbildning är eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning (YH). De skiljer sig åt i upplägg och
utbildningstid och regleras av andra lagar och förordningar
än universitet/högskola.
I denna utbildningsform är minst en fjärdedel av
studietiden arbetsplatsförlagd (LIA), där man får möjlighet
att lära sig de praktiska momenten i yrket. Myndigheten
för yrkeshögskolan organiserar dessa utbildningar. Mer
information finner du på www.yrkeshogskolan.se

Anders Personsgatan 8
Box 5073
402 22 Göteborg
Tel 031-335 51 30
gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se
www.indra2.se
Telefontid:
måndag–tisdag, torsdag–fredag kl. 09–11
onsdag kl. 13–15.

www.indra2.se

Kyrkogatan 46
411 15 Göteborg
Tel 031-13 19 90
info@aniaragymnasiet.se
www.aniaragymnasiet.se

Antagningskansli för
introduktionsprogrammen i Göteborg
Box 5428
402 29 Göteborg
031-367 00 00
www.goteborg.se/im

Aspero Idrottsgymnasium Göteborg
(fristående)
Krutvägen 2
415 28 Göteborg
Tel 031-337 89 00
info.goteborg@asperofriskolor.se
www.aspero.nu

Bernadottegymnasiet

ALE

Skånegatan 18
412 15 Göteborg
Tel 031-367 17 00
info.bernadotte@educ.goteborg.se
www.goteborg.se/bernadotte

Ale gymnasium

Bräckegymnasiet

GYMNASIESKOLOR

IM Introduktionsprogrammen
Göteborgsvägen 26,
446 35 Älvängen
alegymnasium@ale.se

Yrkesgymnasiet Ale (fristående)
Rödjans väg 7
449 34 Nödinge
Tel 0303-74 94 90
ale@larlingsgymnasiet.se
https://yrkesgymnasiet.se/

ALINGSÅS
Alingsås Yrkesgymnasium (fristående)
Norrlandsgatan 9
441 57 Alingsås
0701-40 54 05
kontakt@alingsasyg.se
www.alingsasyg.se

Alströmergymnasiet

Teatergatan 13
441 81 Alingsås
Tel 0322-61 65 00
alstromergymnasiet@alingsas.se
www.alstromergymnasiet.se

Alströmergymnasiet
(gymnasiesärskola)

Uppfinnaregatan 1
417 56 Göteborg
Tel 031-367 27 00
info.bracke@educ.goteborg.se
www.goteborg.se/brackegymnasiet

Burgårdens Gymnasium

Skånegatan 20
Box 5440
402 29 Göteborg
Tel: 031-367 02 00
info.burgarden@educ.goteborg.se
www.goteborg.se/burgarden

Center för Språkintroduktion

Tankegången 4
417 56 Göteborg
Tel: 031-367 10 50
cspinfo@educ.goteborg.se
www.goteborg.se/centerforsprakintroduktion

Donnergymnasiet (fristående)
Eriksbergsgården
Celsiusgatan 9
417 62 Göteborg
Tel 031-381 29 00
info@donnergymnasiet.se
www.donnergymnasiet.se

Drottning Blankas Gymnasieskola
Centrum (fristående)

Teatergatan 13
441 81 Alingsås
Tel 0322-61 64 15
www.alstromergymnasiet.se

Postgatan 15
411 13 Göteborg
Tel 031-333 54 30
goteborg@dbgy.se
www.drottningblanka.se

GÖTEBORG

Drottning Blankas Gymnasieskola Gårda
(fristående)

Box 9063
400 92 GÖTEBORG
info@amerikanskagymnasiet.se

Anders Personsgatan 18
416 64 Göteborg
Tel 031-301 28 00
garda@dbgy.se
www.drottningblanka.se/garda/

Angeredsgymnasiet

Ester Mosessons gymnasium

Amerikanska Gymnasiet (fristående)

Grepgatan 9
424 65 Angered
Tel 031-367 15 00
info.angered@educ.goteborg.se
www.goteborg.se/angeredsgymnasiet
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Aniaragymnasiet (fristående)

Lärdomsgatan 5
417 56 Göteborg
Tel 031-367 22 00
info.mosessons@educ.goteborg.se
www.goteborg.se/estermosessonsgymnasium
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Framtidsgymnasiet Göteborg
(fristående)
Andra Långgatan 15
413 28 Göteborg
Tel 031-704 12 70
info@framtidsgymnasiet.se
www.framtidsgymnasiet.se

GTI:s gymnasieskola (fristående)
Karl Gustavsgatan 5
411 25 Göteborg
Box 3040
400 10 Göteborg
Tel 031-17 49 40
kansli@gti.se
www.gti.se

Gymnasieakademin (fristående)
Södra Hamngatan 29
411 14 Göteborg
Tel 031-704 67 00
info@gymnasieakademin.nu
www.gymnasieakademin.nu

Gymnasiesärutbildning inom Göteborgs
Stad Utbildning
Besöksadress: Område GS Kansli,
Skånegatan 20, plan 6
E-post: omrade.gs.skolbrevlada@educ.
goteborg.se
Tel: 031-3671800
www.gs.goteborg.se

Göteborgs Högre Samskola (fristående)
Stampgatan 13
416 64 Göteborg
Tel 031-63 19 00
info@samskolan.se
www.samskolan.se

GTG Göteborgsregionens Tekniska
Gymnasium(fristående)
Diagonalen 6
402 78 Göteborg
Tel 0708-58 19 57
info@gtg.se
www.gtg.se

Hvitfeldtska gymnasiet

Rektorsgatan 2
411 33 Göteborg
Tel 031-367 06 00
info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se
www.hvitfeldtska.se

IHGR – International High School of the
Gothenburg Region
Molinsgatan 6
411 33 Göteborg
Tel 031-708 92 00
info.ihgr@educ.goteborg.se
www.goteborg.se/ihgr

Ingrid Segerstedts gymnasium
(fristående)
Södra vägen 25
411 35 Göteborg
Box 53 267
400 16 Göteborg
Tel 031-40 89 80
info@isgy.se
www.isgy.se

International IT College of Sweden
(fristående)
Elof Lindälvsgatan 13
414 58 Göteborg
Tel 031-15 76 50
goteborg@initcollege.com
www.initgbg.com
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Jensen gymnasium Göteborg (fristående)
Stora Nygatan 23-25
411 08 Göteborg
Tel 031-352 55 50
info@jensengymnasium.se
www.jensengymnasium.se

Katrinelundsgymnasiet

Skånegatan 14
411 40 Göteborg
Tel 031-367 05 00
info.katrinelund@educ.goteborg.se
www.goteborg.se/katrinelund

Kitas Ekonomi (fristående)
Stora Badhusgatan 12
411 21 Göteborg
Tel 031-733 44 60
info@kitas.se
www.kitas.se

Kitas Frisörgymnasium (fristående)
Magasinsgatan 3
411 18 Göteborg
Tel 031-733 44 60
info@kitas.se
www.kitas.se

Kitas Gymnasium (fristående)
Magasinsgatan 3
411 18 Göteborg
Tel 031-733 44 60
info@kitas.se
www.kitas.se

Kitas Natur (fristående)

LM Engström gymnasium Göteborg
(fristående)
Vallgatan 11
411 16 Göteborg
Tel 010-1722000
arvid.baath@lme.nu
www.lme.nu

Magelungens gymnasium (fristående)
Ebbe Lieberathsgatan 18 c
412 65 Göteborg
0735-44 13 65, 0700-07 96 10
kontaktpersoner:
karin.berggren@magelungen.com
lottie.noren@magelungen.com
www.magelungen.com

Mediegymnasiet by LBS (fristående)

Södra Hamngatan 19-21
411 14 Göteborg
Tel 031-10 60 00
www.mediegymnasiet.com
https://www.lbs.se/goteborg-mediegymnasiet/

Move & Walk gymnasiesärskola
(fristående)

Lillhagsparken 8
422 50 Hisings Backa
gbg.skola@movewalk.se
Rektor: Szilvia Jozsa, 0760–21 67 93
szilvia.jozsa@movewalk.se
www.movewalk.se

MTG Motorbranschens Tekniska
Gymnasium

Stora Badhusgatan 16
411 21 Göteborg
Tel 031-733 44 60
info@kitas.se
www.kitas.se

Otto Elanders gata 4
421 32 Västra Frölunda
Tel 031-367 14 00
info.mtg@educ.goteborg.se
www.goteborg.se/mtg

KLARA Teoretiska Gymnasium KTG
Postgatan(fristående)

NTI Gymnasiet Johanneberg (fristående)

Postgatan 5
411 13 Göteborg
Tel 031-10 60 40
info.gbg@klaragymnasium.se
www.klaragymnasium.se/goteborg-postgatan

KLARA Teoretiska Gymnasium KTG
Vallgatan (fristående)

Vallgatan 38
411 16 Göteborg
Tel 010-142 10 45
www.klaragymnasium.se/goteborg-vallgatan/

Kunskapsgymnasiet Göteborg
(fristående)

Fabriksgatan 26
412 51 Göteborg
Tel 08-5100 84 00
info.goteborg@kunskapsgymnasiet.se
www.kunskapsgymnasiet.se

LBS kreativa gymnasiet Göteborg
(fristående)
Östra Hamngatan 13
411 10 Göteborg
Tel: 031-50 69 63
goteborg@lbs.se
www.lbs.se

Lindholmens tekniska gymnasium
Utvecklingsgatan 1
41756 Göteborg
Tel 031-367 25 00
info.lindholmen@educ.goteborg.se
www.goteborg.se/lindholmen

Origovägen 4
412 58 Göteborg
Tel 031-741 21 00
www.ntigymnasiet.se/johanneberg
johanneberg@ntig.se

NTI Gymnasiet Kronhus (fristående)
Kronhusgatan 9
411 05 Göteborg
Tel 031-10 60 20
maria.tengros@ntig.se
kronhus@ntig.se
https://www.ntigymnasiet.se/kronhus/

NTI Handelsgymnasiet Göteborg
Kronhusgatan 9
411 05 Göteborg
handelsgymnasietgbg@ntig.se
www.ntigymnasiet.se

Peabskolan Göteborg (fristående)
August Barks gata 10
421 32 Västra Frölunda
peabskolangoteborg@peab.se

Polhemsgymnasiet

Diagonalen 4
417 56 Göteborg
Tel 031-367 24 00
info.polhem@educ.goteborg.se
www.goteborg.se/polhem

Praktiska Gymnasiet (fristående)
Gröna gatan 28
414 54 Göteborg
Tel 0703-41 78 56
goteborg@praktiska.se
www.praktiska.se/goteborg
www.facebook.se/PraktiskaGoteborg

Realgymnasiet Göteborg (fristående)
Pusterviksgatan 9
413 01 Göteborg
Tel 010-139 83 00
www.realgymnasiet.se

Rytmus Göteborg (fristående)
Postgatan 5
411 13 Göteborg
Tel 031-65 25 30
info.goteborg@rytmus.se
www.rytmus.se

Schillerska gymnasiet

Vasagatan 19
411 24 Göteborg
Tel 031-367 08 00
info.schillerska@educ.goteborg.se
www.goteborg.se/schillerska

Sigrid Rudebecks gymnasium
(fristående)
Bellmansgatan 6-8
411 28 Göteborg
Tel 031-10 75 70
exp@rudebecks.se
www.sigridrudebecks.se

Sjölins gymnasium (fristående)
Erik Dahlbergsgatan 1
411 26 Göteborg
Tel 031-339 45 80
goteborg@sjolinsgymnasium.se
www.sjolinsgymnasium.se

SKF Tekniska Gymnasium (fristående)
Postadress: SKF Sverige AB
Besöksadress: Byfogdegatan 4
415 50 Göteborg
Tel 031-337 19 59, 031-337 64 72
www.skftekniskagymnasium.se

Thoren Innovation School (fristående)
Åvägen 17A
412 51 Göteborg
Tel 031-7332030
goteborg@innovationsgymnasiet.se
www.innovationsgymnasiet.se

Västsvenska Gymnasiet (fristående)
Polstjärnegatan 4 C
417 56 Göteborg
Tel 031-797 37 50
www.vastsvenskagymnasiet.se

Vägledningscentrum

Skånegatan 20, gatuplan
Box 5428
402 29 Göteborg
Hållplats Scandinavium
Tel 031-365 00 00 (växel)
info.vagledning@educ.goteborg.se
www.goteborg.se/vagledningscentrum

Yrkesgymnasiet Göteborg (fristående)

Ranängsgatan 7-9
416 64 Göteborg
Sofia Hansson, administratör,
Tel 0764-95 81 15
Naser Azizi, kommunikatör, tel 0730-89 59 94
www.yrkesgymnasiet.se

HÄRRYDA
Fridagymnasiet (fristående)
Kvarnbacken 4
435 42 Mölnlycke
Tel 0723-87 52 70
www.fridagymnasiet.se

Hulebäcksgymnasiet

Tel 031-724 66 01
expeditionenhule@harryda.se
www.hulebacksgymnasiet.harryda.se

KUNGSBACKA
Aranäsgymnasiet

Gymnasiegatan 44
434 42 Kungsbacka
Tel 0300-83 40 00
aranasgymnasiet@kungsbacka.se
www.aranasgymnasiet.kungsbacka.se

Aranäsgymnasiet (gymnasiesärskola)
Gymnasiegatan 44
434 42 Kungsbacka
Tel 0300-83 40 00
aranasgymnasiet@kungsbacka.se
www.aranasgymnasiet.kungsbacka.se

Beda Hallbergs gymnasium

Gymnasiegatan 44
434 42 Kungsbacka
Tel 0300-83 40 00
beda@kungsbacka.se
www.bedahallbergsgymnasium.kungsbacka.se

Drottning Blankas Gymnasieskola
Kungsbacka (fristående)
Nygatan 17
434 30 Kungsbacka
Tel 0300-56 63 40
kungsbacka@dbgy.se
www.drottningblanka.se

Elof Lindälvs gymnasium

Lindälvs Gata 3
434 32 Kungsbacka
Tel 0300-83 40 00
eloflindalvsgymnasium@kungsbacka.se
www.eloflindalvsgymnasium.kungsbacka.se

Elof Lindälvs gymnasium
(gymnasiesärskola)

Lindälvs Gata 3
434 32 Kungsbacka
Tel 0300-83 40 00
eloflindalvsgymnasium@kungsbacka.se
www.eloflindalvsgymnasium.kungsbacka.se

Kompetenscentrum Kungsbacka
Södra Torggatan 16
434 30 Kungsbacka
Tel 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

LBS Kreativa gymnasiet Kungsbacka
(fristående)
Nygatan 17
434 30 Kungsbacka
Tel 0300-56 45 90
kungsbacka@lbs.se
www.lbs.se/kungsbacka/

Praktiska Gymnasiet Kungsbacka
(fristående)

KUNGÄLV

STENUNGSUND

Mimers Hus gymnasium

Nösnäsgymnasiet

Trollhättevägen 4
Box 574
442 16 Kungälv
Tel 0303-23 82 82
mimershusgymnasium@kungalv.se
www.kungalv.se

Trekungagymnasiet (gymnasiesärskola)

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Tel 0303-73 80 80
exp@nosnas.stenungsund.se
www.nosnas.stenungsund.se

LERUM

ÖCKERÖ

Lerums gymnasium

Öckerö seglande gymnasieskola

Alingsåsvägen 9
443 80 Lerum
Tel 0302-52 20 60
gymnasium@lerum.se
www.lerum.se/gymnasium

www.indra2.se

Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö
Tel 031-97 62 00 (vxl)
lina.haggman@ockero.se
www.seglande.se

Lerums gymnasiesärskola

Alingsåsvägen 9
443 80 Lerum
Tel 0302-52 20 60
www.lerum.se/gymnasiesarskolan

MÖLNDAL
Franklins Gymnasium

Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
Tel 0707-69 01 55
franklins@molndal.se
www.franklinsgymnasium.se

Frejagymnasiet (gymnasiesärskola)
Fiskargatan 4
431 43 Mölndal
Tel 031-315 30 91
frejagymnasiet@molndal.se
www.frejagymnasiet.se

Krokslättsgymnasiet

Krokslätts Fabriker 50
431 37 Mölndal
Tel 031-315 31 00
kgy@molndal.se
www.krokslattsgymnasiet.se

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 82 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

PARTILLE
Partille gymnasium

Gamla Kronvägen 56, 433 33 Partille (Kulturum)
Laxfiskevägen 2, 433 38 Partille (Teknikcentrum)
Tel 031-792 10 00
www.partillegymnasium.se

Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka
(fristående)

Partille gymnasium (gymnasiesärskola)
Gamla Kronvägen 56 alt Laxfiskevägen 2
(Teknikcentrum)
Box 603
433 38 Partille
Tel 031-792 14 52
kulturum@partille.se
www.partillegymnasium.se

Idrottsvägen 2
435 80 Mölnlycke
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Nösnäsgymnasiet (gymnasiesärskola)

Trollhättevägen 2
442 34 Kungälv
Tel 0303-23 83 80
www.kungalv.se

Smörhålevägen 3-5
434 42 Kungsbacka
Tel 0702-25 23 98
www.praktiska.se/kungsbacka

Höglanda Gårdsväg 2
434 95 Kungsbacka
Tel 010-495 20 00
info@ridgymnasium.nu
www.ridgymnasium.nu

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Tel 0303-73 80 80
exp@nosnas.stenungsund.se
www.nosnas.stenungsund.se

NATURBRUKSPROGRAMMET
UTANFÖR
GÖTEBORGSREGIONEN
I VÄSTRA GÖTALANDS
REGIONEN
Naturbruksgymnasiet Svenljunga
Box 193
512 24 Svenljunga
Tel: 010-455 08 30
nbg.svenljunga@vgregion.se
www.vgregion.se/gym_svenljunga

Naturbruksskolan Sötåsen

545 91 Töreboda
Tel: 010-455 08 30
www.vgregion.se/gym_sotasen

Hästcentrum Axevalla

(Naturbruksskolan Sötåsen)
Axevalla Travbana, 532 92 Axvalla
exp.sotasen@vgregion.se
Mobil: 010-455 08 30
www.vgregion.se/gym_axevalla

Naturbruksgymnasiet Uddetorp
532 96 Skara
Tel: 010-455 08 30
uddetorp@vgregion.se
www.vgregion.se/gym_uddetorp

ÖVRIGA ADRESSER
Centrala studiestödsnämnden CSN

Olika telefonnummer och e-postadresser för
olika ärenden, www.csn.se

Riksidrottsförbundet RF
08-699 60 00
www.rf.se
riksidrottsforbundet@rf.se
08-699 60 00

Skolverket

Tel 08-527 332 00
upplysningstjansten@skolverket.se
www.skolverket.se

Västtrafik

Tel 0771-41 43 00
www.vasttrafik.se

Vad ska jag välja? 2022
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta
om gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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