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01 Introduktion

Älska det du gör!

Hej,
Din gymnasietid är viktig och betyder mycket
för din framtid. Därför gör vi allt vi kan för att
du ska hitta en utbildning som passar dig och
dina behov. Gymnasieförbundet ger dig fler
möjligheter och vi har ett stort utbud av olika
skolor, program, inriktningar och valmöjligheter.
Hos oss är det en självklarhet att vår personal
är kompetenta och behöriga. På våra skolor finns
all utrustning som behövs för en modern gymnasieutbildning och vi satsar även på bibliotek, elevhälsa
och egna skolrestauranger med god och
näringsriktig mat.
Vi vill att du ska se fram emot dina gymnasieår med
ett leende. Gymnasietiden kan bli en av de bästa
perioderna i ditt liv. Här kan du fördjupa dig i dina
intressen och förbereda dig inför framtida jobb eller
fortsatt utbildning. Men det är lika viktigt att du
utvecklar dig som person och människa, att du känner
dig trygg bland kompisar och personal på skolan.
Vi strävar efter att varje dag ska fyllas med upplevelser,
stora som små. Personlig utveckling, ny vänskap och
kunskap för livet.
Vår personal har erfarenhet och kompetens för att
hjälpa dig när det behövs. Tillsammans underlättar det
för din skolgång och att du kommer att trivas. För vårt
mål är att du verkligen ska älska det du gör.
Välkommen till Kalmarsunds gymnasieförbund!

01 Introduktion
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Inför ditt gymnasieval

Viktigt
att tänka
på inför
ditt val
VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGT?
Fundera över vad som är viktigt för dig och jämför det
med vad de olika skolorna har att erbjuda. Vill du läsa
ett visst språk, syssla med en särskild idrott eller arbeta
på ett visst sätt? Det finns många möjligheter och oftast
går det att hitta en utbildning efter dina önskemål.
Om du är osäker på ditt val så ta gärna kontakt med
en studie- och yrkesvägledare på din grundskola.
VAD INGÅR I UTBILDNINGEN?
Om du väljer en utbildning som du verkligen är
intresserad av är chansen större att det går bra och
att du behåller ditt intresse genom hela gymnasiet.
Titta noga på utbildningens innehåll och se till att du
får med dig det du behöver inför dina fortsatta studier
eller inför ditt kommande arbetsliv.
VILL DU STUDERA VIDARE?
Gymnasieskolan delas in i yrkesprogram och
högskoleförberedande program. Om du ska läsa
vidare efter gymnasiet, kontrollera vilken behörighet
du behöver och jämför det med vad gymnasieskolorna
har att erbjuda.
VAD VILL DU ARBETA MED?
Alla utbildningar ska så klart leda fram till ett jobb så
småningom. På Arbetsförmedlingens yrkeskompass
kan du läsa om hur lätt det är att få jobb inom ett yrke
på kort och lång sikt. Tänk på att en prognos alltid är
en gissning men att det ändå kan vara bra att veta hur
prognosen ser ut när du ska göra ditt gymnasieval.
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VIKTIGA DATUM:
Vecka 45 - Digital gymnasiemässa.
Se datum och tider på gyf.se.
15 januari 2021 - Webbplatsen Dexter öppnar
för ansökan till gymnasieprogram
15 februari 2021 - Sista ansökningsdag, webbplatsen stängs
April 2021 - Öppet hus kvällstid på våra skolor
April/maj 2021 - Möjlighet till omval
1 juli 2021 - Slutlig antagning klar
Augusti 2021 - Reservantagning pågår t.o.m. 15/9

VILKA VAL KAN DU GÖRA?
Ta alltid reda på vilka möjligheter skolan erbjuder. Var
medveten om att utrymmet för egna val kan skilja sig
mellan olika studievägar. Det finns särskilda profiler,
idrott som individuellt val, och nationella idrottsutbildningar att välja mellan. Vilka kurser vill du läsa och vilka
väljer du då bort?
VILL DU STUDERA SPRÅK?
Vilka språk erbjuder skolan? Språk är en värdefull
kompetens som du har nytta av hela livet, oavsett
vilket yrke du kommer ha i framtiden. Observera att
högre kurser i engelska och moderna språk ger extra
poäng när du söker till högskolan.
TA STUDENTEN
Flera undersökningar visar att ungdomar som hoppar
av och inte slutför gymnasiet har sämre utgångsläge
på arbetsmarknaden. Även om det känns motigt
ibland – försök att slutföra dina studier och ta ut en
gymnasieexamen. Du kan till exempel kontakta din
mentor, studie- och yrkesvägledare, lärare,
speciallärare eller kurator.
Källa: utbildningsinfo.se

Inför ditt gymnasieval
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Att söka och komma in

Att
söka och
komma in
ANSÖKAN
Du som bor i Borgholm, Kalmar, Mörbylånga eller Torsås
gör din ansökan via vår ansökningssite, Dexter, som du når
via gyf.se. Inför ansökningsperioden får du webbadress
och inloggningskod av din skolas studie- och yrkesvägledare. Om du bor i annan kommun än ovanstående så
gör du din ansökan i din hemkommun. Har du frågor så
kontakta din studie- och yrkesvägledare. Om du inte har
tillgång till inlogg så kan du alltid använda en ansökningsblankett som finns på gymnasieförbundets hemsida.
Sista ansökningsdag är den 15 februari 2021.
ANTAGNING
I mitten av april får du ett preliminärt besked på din
ansökan via Dexter. Informationen finns också tillgänglig
hos din studie- och yrkesvägledare. Har du inte någon
inloggningskod får du meddelandet per post. Besked om
den slutliga antagningen får du på samma sätt den 1 juli.
Du ska svara på antagningsbeskedet enligt anvisningar
på beskedet. Om du har blivit antagen till ditt andrahandsval, eller lägre, finns det fortfarande en möjlighet
att bli antagen till högre val under reservantagningen.
Reservantagningen pågår fram till 15 september.
BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET
Du kan ansöka till gymnasieskolan till och med våren det
år du fyller 19 år. Behörigheten till nationella program
är olika beroende på om du söker till ett yrkesprogram
eller ett högskoleförberedande program.
Yrkesprogram
För yrkesprogram krävs lägst betyget E i engelska,
matematik och svenska/svenska som andraspråk samt
ytterligare fem ämnen.

10
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Sök senast

15/2
Högskoleförberedande program
För högskoleförberedande program krävs lägst betyget
E i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt ytterligare nio ämnen. Vilka ämnen det är
beror delvis på vilket gymnasieprogram du söker.
Särskild behörighet för ekonomi-, humanistiskaoch samhällsvetenskapsprogrammet
För ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara
geografi, historia, samhällskunskap och religion.
Särskild behörighet för estetiska programmet
För behörighet till det estetiska programmet som är
högskoleförberedande krävs lägst betyget E från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska,
matematik samt i ytterligare minst nio andra ämnen.
Särskild behörighet för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet
För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska tre av de ytterligare nio ämnena
vara biologi, fysik och kemi.

Att söka och komma in

UTBILDNINGSVÄGAR GYMNASIESKOLA
Inom Kalmarsunds gymnasieförbund finns det
ett stort urval av program med olika inriktningar.
Förbundet har samverkansavtal med ett stort antal
kommuner i sydöstra Sverige. Det innebär att du
som är folkbokförd i Kalmar, Borgholm, Torsås och
Mörbylånga kan söka och bli antagen till program på
annan ort, med samma villkor som inom Kalmarsunds
gymnasieförbund. Det finns riksrekryterande utbildningar
på både kommunala och fristående skolor som alla
har möjlighet att söka till oavsett var i landet de bor.
Det finns t.ex. spetsutbildningar, idrottsgymnasier med
riksrekrytering och olika utbildningar för ungdomar
med en funktionsnedsättning.
LÄRLINGSUTBILDNING
Gymnasial lärlingsutbildning erbjuds om det är
möjligt i årskurs 2 och 3 på samtliga yrkesprogram
inom Kalmarsunds gymnasieförbund. När du går en
gymnasial lärlingsutbildning läser du, från årskurs 2,
två dagar i veckan de gymnasiegemensamma ämnena

i skolan. Veckans övriga tre dagar lär du dig yrket
på en arbetsplats tillsammans med yrkesverksamma
handledare. Efter tre år kan du nå samma mål som om
du läst hela din utbildning i skolan och har du lyckats i
dina studier och har uppnått examensmålen så kommer
du också att erhålla ett examensbevis. Kontakta din
studie- och yrkesvägledare för mer information.
URVAL TILL GYMNASIESKOLA
Det finns en strävan efter att så många sökande
som möjligt ska få en plats på sitt förstahandsval.
Ibland räcker inte platserna till för att alla behöriga
ska få plats. I de fall där det krävs ett urval är det
meritvärdet från slutbetyget i årskurs 9 som ligger
till grund för detta. Bokstavsbetygen översätts till
poäng där A ger 20, B ger 17,5, C ger 15, D ger 12,5
och E ger 10 poäng. Betyg för icke godkänt resultat
betecknas med F. Dina 16 bästa betyg räknas samman
och de ger ditt meritvärde. Har du betyg i moderna
språk får du även räkna med det. Meritvärdet beräknas
då på 17 betyg.

Älska
det du
gör!
01 Introduktion
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Individuellt val
Vanligtvis väljer du individuellt val motsvarande 200 poäng inför årskurs 2 och då
erbjuds du ett stort utbud av olika kurser på
gymnasieförbundets skolor. Om du önskar
använda ditt individuella val redan från årskurs 1
så erbjuder Kalmarsunds gymnasieförbund
några alternativ, se exempel nedan.
Vill du läsa ditt individuella val redan från årskurs 1 så
anger du ditt val av kurs i din gymnasieansökan. Utrymmet
för antalet poäng för det individuella valet kan variera
mellan gymnasieprogrammen, för mer information
kontakta din studie- och yrkesvägledare på grundskolan.
KURSUTBUD
Exempel på ämnesområden för individuellt val:
• Idrott
• Bild
• Musik
• Moderna språk (för närvarande finns italienska,
franska, spanska och tyska)
• Samhällsvetenskap
• Matematik
• Naturvetenskap
• Fördjupningskurser inom respektive yrkesprogram
För att en kurs ska starta krävs att tillräckligt många
elever har valt den. Kursutbudet kan komma att ändras.

?

SPRÅK
Om du studerar på skolorna inom Kalmarsunds
gymnasieförbund har du möjlighet att välja ett
modernt språk som ditt individuella val. Språk som
individuellt val väljs vanligtvis inför årskurs 2 eller 3
men du kan också fortsätta med det språk som du
läste i grundskolan direkt från årskurs 1. Då måste du
ange ditt önskemål på din ansökan till gymnasiet. Vill
du hellre läsa ett helt nytt språk så kan du ansöka om
detta val inför årskurs 2 eller 3 beroende på program.
Vill du veta mer?
Prata med din studie- och yrkesvägledare!

IDROTT
Inom gymnasieförbundet har du möjlighet att läsa
specialidrott som individuellt val. Du får använda
utrymmet för individuellt val, 200 poäng, till ditt
idrottsintresse. De kurser som du söker är Idrott
och hälsa - specialisering 1 och 2.
Kursen idrott och hälsa – specialisering, som individuellt
val vänder sig till dig som är aktiv idrottsutövare i en
förening, brinner för din idrott och som utifrån ett
individuellt fokus vill utvecklas inom din valda
specialidrott. För att bli antagen till idrott och
hälsa – specialisering, krävs att det finns en instruktör
som uppfyller de krav och förordningar skolan har
att förhålla sig till. Vidare skall sökanden ha uttalad
ambition inom sin specialidrott.
För elever som önskar använda sitt individuella val
redan från årskurs 1 till specialidrott finns denna
möjlighet. Du söker till ditt gymnasieprogram och
anger idrott och hälsa – specialisering i fältet
”individuellt val” samt anger val av idrott.

“

Kontakta Michael Grenstadius, 0480-45 15 40,
michael.grenstadius@ksgyf.se

Vill du läsa
ett språk som
individuellt val
så ska du ange
det i din ansökan
till gymnasiet.
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Studievägledning

Våra studie- och
yrkesvägledare svarar
gärna på dina frågor
Kalmarsunds gymnasieförbund har studie- och
yrkesvägledare på alla våra gymnasieskolor. De
finns till för att du som elev ska kunna få svar på
dina frågor om framtida studier eller yrkesval.
De lyssnar gärna på dina funderingar och tankar
för att vägleda dig mot ditt drömyrke. Du är alltid
välkommen att kontakta dem om du har några
frågor om skolan eller studierna.
VÅRA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Jenny Nyströmskolan:
Yvette Ljunggren
0480-45 17 34, yvette.ljunggren@ksgyf.se
Anne Hultenius
0480-45 17 04, anne.hultenius@ksgyf.se
Ulrika Claesson
070-342 76 14, ulrika.claesson@ksgyf.se
Lars Kaggskolan:
Anna Nilsson
0480-45 16 20, anna.nilsson@ksgyf.se
Agneta Hult
0480-45 16 19, agneta.hult@ksgyf.se
Patrick Williamsson
0480-45 16 33, patrick.williamsson@ksgyf.se
Stagneliusskolan:
Sasa Sjanic
072-241 31 86, sasa.sjanic@ksgyf.se
Cajsa Svensson
072-466 73 64, cajsa.svensson@ksgyf.se
Rebecka Martinsson
072-466 73 65, rebecka.martinsson@ksgyf.se
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Vårt jobb
är att hjälpa
dig så att du
väljer rätt!

Så tycker eleverna om våra skolor

Eleverna på skolorna inom Kalmarsunds
gymnasieförbund tycker att våra skolor fungerar
bra och att vi ger dem en god utbildning under
trevliga och trygga förhållanden.
Varje år utvärderar våra elever skolan i allmänhet och
undervisningen i synnerhet. När vi frågar eleverna om
vad de tycker om undervisningen får vi mycket bra
omdömen. Många lärare ställer höga krav på dem och
det är bra eftersom höga förväntningar är en nyckel till
framgång i skolarbetet. Eleverna känner att de får en
utbildning med hög kvalitet och bra utrustning som ger
dem kunskaper för framtiden. Eleverna framhåller även
kontakterna med elevhälsan som bra.
För att kunna prestera bra krävs att stämningen och
trivseln på skolan är bra. På frågor om viktiga grundläggande värderingar, trygghet och trivsel får skolorna
inom gymnasieförbundet bra, för att inte säga mycket
bra omdömen. Till exempel inom områden som jämställdhet (att killar och tjejer får samma förutsättningar
av lärarna) och att alla på skolan respekterar varandras
olikheter. Trivseln i klassen och på skolorna är mycket
hög och i stort sett alla elever har några som de umgås
med i klassen. Eleverna anger i enkätsvaren att lärarna
ser till att det är studiero på lektionerna och de upplever
en mycket stor trygghet på skolorna.
Den absoluta majoriteten kan rekommendera
sitt studieval till andra ungdomar som ska söka
till gymnasieskolan.

85%
tycker att undervisningen på programmet
håller hög kvalitet

91%
tycker att betygen de fått
motsvarar deras resultat
och prestation
i kursen.

88%
rekommenderar sitt
gymnasieprogram till
blivande elever.

92%
känner sig trygga
i sin skola.

01 Introduktion

Resultat från Kalmarsunds gymnasieförbunds trivselenkät 2020.

Så tycker
eleverna
om våra
skolor
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Svenska som andraspråk / Modersmål

SVA – Svenska
som andraspråk
Har du slutbetyg i svenska som andraspråk i
grundskolan så har du rätt till att fortsätta
läsa det även på gymnasiet. Du behöver i så
fall göra ett aktivt val i Dexter och ange ditt
önskemål. Svenska som andraspråk (SvA)
är ett ämne jämställt med svenska. Det är
således ingen skillnad om du har betyg i SvA
eller i svenska.

Modersmål
På gymnasiet kan du fortsätta att läsa ditt
modersmål. Du kan välja att läsa ditt modersmål
enligt kursplanerna för modersmål eller enligt
kursplanerna för moderna språk. Om du vill läsa
ditt modersmål så ansöker du om det samtidigt
som du gör din ansökan till gymnasiet.

?
16

För närvarande sker modersmålsundervisning i
albanska, arabiska, bosniska, dari, farsi, kurmanji,
pashto, polska och somaliska. Undervisning i
modersmål kan erbjudas om det finns en grupp
på minst fem elever och en behörig lärare.
Vill du veta mer?
Prata med din studie- och yrkesvägledare!

01 Introduktion

Vår värdegrund / Elevhälsan

Vår
värdegrund

Värdegrundsarbetet
sker överallt och hela
tiden. Våra elever ska
känna sig trygga och få
vara som de vill vara.

Våra skolor präglas av en trygg och god arbetsmiljö. Målet är att ingen elev ska utsättas för
kränkande behandling eller trakasserier.
Arbetet med värdegrundsfrågorna pågår ständigt
och inkluderar all personal och alla elever. Skolor och
klassrum ska präglas av respekt och gott bemötande
eftersom detta är centralt för elevernas lärande.
Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Våra
elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara.
De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom
delaktighet och inflytande. Demokratiska förmågor
utvecklas i möten med andra, genom samtal och i relationer. Ett tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att
ingen kränks, är förutsättningar för en god lärandemiljö.

Elevhälsan
finns till
för dig
Elevhälsan arbetar framförallt hälsofrämjande och
hälsoförebyggande för att ge det stöd du behöver
under din gymnasietid. Du är alltid välkommen att
kontakta elevhälsan som består av skolsköterskor,
skolkuratorer, specialpedagoger och speciallärare.
Tillgång till skolläkare och skolpsykolog finns efter
samråd med elevhälsan. I skolans elevhälsoteam
ingår även skolornas rektorer och studie- och

yrkesvägledare. Alla som arbetar inom elevhälsan
har tystnadsplikt.
Kontakta elevhälsan om du har frågor, oro, problem,
funderingar som du vill ha hjälp med eller behov av stöd
för att klara av dina studier på bästa sätt. Kuratorerna är
kunniga om studieekonomi under gymnasiestudierna.
Du hittar kontaktuppgifter på respektive skolas hemsida.

01 Introduktion
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En jämställd och jämlik skola

Tillsammans för
en jämställd och
jämlik skola!
Alla skolor inom Kalmarsunds gymnasieförbund
arbetar systematiskt med genus, jämställdhet
och likabehandling.
Du som elev ska möta en skola med långsiktiga
planer och mål, en verksamhet som planeras utifrån
genusmedvetenhet, en normkritisk undervisning,
och en personal som har hög kompetens i ämnet.
Du möter riktade aktiviteter som utmanar
begränsande normer kring kön och könsuttryck,
t.ex. i form av läsprojekt, samlevnadsdiskussioner,
filmanalyser och intressanta föreläsningar.

““
18

Jämställdhet är lika
självklart som luften
vi andas, men det
kommer inte av sig
självt. Vi måste alla
jobba för det.

Viktigt att vi i
skolan ser till att
tjejer och killar
genomför sin
utbildning på
samma villkor.

– Lärare

– Rektor

01 Introduktion

En jämställd och jämlik skola

“

Att ha kunskap om genus är ett
viktigt redskap när jag ska ut och
jobba – jag vill ju inte hamna i någon
typ av mans- eller kvinnofälla
– genuskunskap är en nyckel till
framgång, helt enkelt!
– Elev

01 Introduktion

19

Elevkåren

Elevkåren står
på din sida
Sveriges Elevkårers vision är att det på varje
gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata deras
akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala
intressen verkar för att skapa en mer givande
skoltid för sina medlemmar.
Elevkåren gör sådant som medlemmarna vill. Det kan
vara vad som helst från en rektorsutfrågning till att
arrangera ett LAN i skolan eller att ha en armbrytartävling i cafeterian. Om du saknar någon aktivitet eller
vill engagera dig under din gymnasietid, kontakta
elevkåren på din skola så hjälper de dig.
Elevkåren är elevernas fria organisering, där varje elev
själv får välja om hen vill söka medlemskap. Elevkårerna
i Kalmar är breda organisationer som jobbar med allt
från utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete
till att arrangera sociala event.
Elevers organisering bygger på frivillighet och självständighet. Elevkårernas strävan att skapa en mer
givande skoltid för sina medlemmar är mer framgångsrik
än någonsin och går från klarhet till klarhet.
För mer information om din skolas elevkår besök
gymnasieskolans hemsida.
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Digital kompetens

Digital kompetens
Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar
kontinuerligt med digital kompetens utifrån
en digital agenda för att stödja och utveckla nya
arbetsmetoder i undervisningen. Digitaliseringen
ska fungera som en förstärkande del i din
undervisning och ditt lärande. Oavsett vilka
val du gör efter avslutade gymnasiestudier så
kommer det vara viktigt att du har en bred digital
kompetens. Kalmarsunds gymnasieförbund
strävar efter att ligga långt fram i digital skolutveckling för att du under din tid på gymnasiet
ska få möjlighet att utveckla din digitala
kompetens inom olika dimensioner.

att ge stöd och inspiration till lärare, skolledning
och elever. Förbundet har även en grupp elevrepresentanter s.k. digitala coacher kopplade till
digital kompetens. Digitala coacher fungerar som
support till andra elever, och lärare, i användande
av digitala verktyg. Som digital coach kan du bidra
till att utveckla den digitala undervisningen.
Alla elever kommer att ha möjlighet att söka till
att vara digital coach.

Ett mål är bland annat att öka lusten att lära
hos såväl elever som lärare, samt öka elevernas
måluppfyllelse och resultat. Gymnasieförbundet
har IKT*-pedagoger anställda som har till uppgift

Läs mer om vad det innebär att låna en dator under
din gymnasietid på www.gyf.se/gyfelevdator

“

Du får under din gymnasietid låna en personlig
bärbar dator som är ett viktigt arbetsredskap
under gymnasietiden.

* IKT – definieras som informations- och kommunikationsteknik – den del av IT som bygger
på kommunikation mellan människor.

Förutom en bärbar dator
till alla elever och all
personal har förbundet
även anställda IKT-pedagoger
vars syfte är att ge stöd
och inspiration till lärare,
skolledning och elever.
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Studieekonomi

Studieekonomi
Här hittar du information om studiebidrag
och hur du gör för att ansöka om busskort och
andra tillägg.
STUDIEBIDRAG
Du som studerar heltid på gymnasiet och är svensk
medborgare har rätt att få studiebidrag. Du behöver
inte ansöka, utan bidraget betalas ut när skolan har
meddelat CSN (Centrala studiestödsnämnden) att
du studerar. Storleken på bidraget är 1 250 kronor
per månad och ges i tio månader per år. Du kan få
bidraget från och med kvartalet efter du har fyllt
16 år och till och med vårterminen det år du fyller
20 år. Om du inte är svensk medborgare så måste du,
via en speciell blankett, söka rätt till studiestöd från
CSN. Blanketten kan du få av kurator eller studie- och
yrkesvägledare på gymnasiet.
EXTRA TILLÄGG
För att få extra tillägg måste en ansökan göras.
Sista ansökningsdag är 30 juni det läsår som du
studerar. Det är CSN som prövar om du har rätt till
extra tillägg. Tillägget prövas med hänsyn till dina
och vårdnadshavarnas ekonomiska förhållanden.
Mer information om detta kan du få genom kurator
på gymnasiet.
INACKORDERINGSTILLÄGG
Inackorderingstillägg kan du få om du tänker
studera på en skola som ligger på annan ort och
det är svårt att pendla. Bidragets storlek beror på
hur långt det är mellan hemmet och skolan. Bidraget
söks via den som ansvarar för gymnasieutbildningen
i din hemkommun. Du som bor i Borgholm, Kalmar,
Mörbylånga eller Torsås kommun söker via Kalmarsunds gymnasieförbund. Blankett kan du få från din
studie- och yrkesvägledare eller från Kalmarsunds
gymnasieförbunds hemsida, www.gyf.se.
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Om du ska läsa på en fristående skola eller
riksinternatskola och vara inackorderad, söker
du inackorderingstillägg hos CSN.
LÄRLINGSERSÄTTNING
När du läser en gymnasial lärlingsutbildning
får du, utöver studiebidraget, 1 000 kr/månad
i lärlingsersättning för mat och resor. Ansökan
om lärlingsersättning, görs på en särskild blankett
som heter ”Ansökan om lärlingsersättning”. Du hittar
blanketten på csn.se. Du måste (tillsammans med
din vårdnadshavare) själv ansöka om lärlingsersättning via CSN.
Lärlingsersättning 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.
Mer information om kraven finns på csn.se.
Om du är utländsk medborgare gäller särskilda villkor.
Läs mer på csn.se.

Skolbibliotek
Tips!
Kanske har du svårt att läsa?
På biblioteket hittar du lättlästa
böcker och böcker på olika språk.
Har du läs- och skrivsvårigheter
kan du få tillgång till egen
nedladdning av inlästa böcker
till din dator/telefon.

Utveckla din medie- och
informationskunnighet
med hjälp av biblioteket
I en värld präglad av fake news och konspirationsteorier är det extra viktigt att kunna söka,
analysera och kritiskt granska information, och
förstå mediernas roll i samhället. Att själv kunna
skapa och kommunicera ett digitalt innehåll på
ett ansvarsfullt sätt, till exempel via sociala
medier, är en förmåga som blir allt viktigare.
Tillsammans med lärarna arbetar gymnasiebibliotekarierna med att stödja utvecklandet av dina kunskaper
i medie- och informationskunnighet – MIK.
Du är alltid välkommen till ditt gymnasiebibliotek för att
få hjälp med att söka, granska och hantera information.

Bibliotekarierna visar hur du använder bibliotekets
databaser och utvecklar din informationssökning på
internet. Dessutom finns en mängd böcker och
tidningar att komplettera de digitala medierna med.
LÄS OCH FÖRBÄTTRA DINA STUDIER
Att läsa är inte bara en fritidssyssla, utan en viktig
förmåga för att lära. På biblioteket finns mycket
skönlitteratur och bibliotekarierna tipsar gärna om
bra böcker som kan passa just dig, oavsett om det är
till en skoluppgift eller till läsning på din fritid. De kan
även guida dig vidare i din läsning för att du ska kunna
utveckla din läsförmåga. Har du en läsnedsättning kan
du få tillgång till talböcker genom egen nedladdning.

01 Introduktion
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Skolrestaurang

Bra lunch ger bra
förutsättningar
För att alla elever ska kunna nå bra resultat
i skolan serverar vi en god och näringsriktig
lunch i trivsamma miljöer. Lunchen är också
viktig för återhämtning och gemenskap. På
Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och
Stagneliusskolan har Kalmarsunds gymnasieförbund egna tillagningskök.
Matsedlarna är näringsberäknade och följer Livsmedelsverkets råd för skolor. Menyerna är alltid varierade
och innehåller både husmanskost och nya, spännande
rätter. Skolorna erbjuder minst två lagade rätter varje
skoldag och samtliga skolor erbjuder anpassad kost till
elever med speciella behov. Köken inom Kalmarsunds
gymnasieförbund jobbar medvetet med att hitta bra
råvaror. Exempelvis köps det, i så hög utsträckning som
det är möjligt, in ekologiska livsmedel.

“

Ät gott och umgås
med dina kompisar i en
avkopplande miljö.
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Studera efter gymnasiet

Så här
fungerar
det om
du vill
studera
efter
gymnasiet
När du väl har tagit studenten har du massor
av möjligheter framför dig. För att läsa vidare
behöver du uppnå examensmålen för ditt
program och du behöver även ha koll på vad
som krävs för behörighet för den utbildning
du är intresserad av.
EXAMENSMÅL
Högskoleförberedande program
För att få en högskoleförberedande examen
behöver du ha läst 2 500 poäng varav 2 250
ska vara godkända. Lägst betyget E i svenska,
alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3,
engelska 5 och 6 och matematik 1 samt
godkänt gymnasiearbete.
Yrkesprogram
För att få en yrkesexamen behöver du ha läst 2 500
poäng varav 2 250 ska vara godkända. Lägst betyget E
i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1,

engelska 5 och matematik 1, godkänt i 400 poäng av
de programgemensamma ämnena samt ett godkänt
gymnasiearbete. För grundläggande behörighet för
vidare studier på universitet/högskolor behöver du
förutom en yrkesexamen också lägst betyg E i svenska/
svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6.

01 Introduktion
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Studera efter gymnasiet

Läs vidare eller
komplettera din
utbildning
FOLKHÖGSKOLA
Här kan du komplettera dina betyg eller plugga
vidare efter gymnasieskolan. Folkhögskolorna ger
dig valmöjlighet till kortare eller längre utbildningar,
allmänna kurser, eftergymnasiala utbildningar eller
yrkesutbildningar. De flesta folkhögskolor har en
åldersgräns på 18 år, dock finns vissa undantag.
Mer information hittar du på folkhogskola.nu.
YRKESHÖGSKOLA
Yrkeshögskola (YH) är en eftergymnasial utbildning
och grundläggande behörighet till yrkeshögskolan
har du med en yrkesexamen från ett yrkesprogram
eller examen från ett högskoleförberedande program.
På många YH-utbildningar finns det även krav på så
kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om
att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser
från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. Yrkeshögskoleutbildningar är skräddarsydda
efter behov i arbetslivet och kan leda till en yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad
yrkeshögskoleexamen (minst två år). För mer
information om vilka behörighetskrav som gäller
gå in på yrkeshogskolan.se.
KOMVUX
På Komvux finns möjlighet att komplettera dina betyg,
läsa kurser som du tidigare inte har läst eller höja
betyget i kurser som du tidigare har läst. På Komvux
kan du läsa in både grundläggande och särskild behörighet. Du som gått ett yrkesprogram kan komplettera
svenska/ svenska som andraspråk och engelska så att
du uppfyller kraven för grundläggande behörighet till
högskola och universitet och kommer då att prövas i
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Vad för
behörighet
krävs för den
utbildning du är
intresserad av?

grupp BI (direktgruppen). Mer information om
Komvux hittar du på skolverket.se.
HÖGSKOLA/UNIVERSITET
Grundläggande behörighet
Alla högskoleutbildningar kräver att du har vissa
meriter för att du ska få läsa dem. Grundläggande
behörighet är minimikravet. Du kan uppfylla grundläggande behörighet genom att bland annat läsa på
gymnasiet, folkhögskola eller komvux.
Särskild behörighet
Till många utbildningar krävs mer än den grundläggande behörigheten. Det handlar ofta om krav
på lägst betyget E i vissa gymnasiekurser. Dessa
förkunskaper har särskild betydelse för den aktuella
utbildningen. Vilka särskilda behörighetskrav som
gäller för respektive utbildning kan du hitta på
universitetens och högskolornas webbplatser
eller på studera.nu.
URVAL
Om det finns fler sökande än platser till en
utbildning, görs ett urval bland alla behöriga
sökande. Vid lika meriter får ett urval göras
genom prov, intervjuer eller genom lottning.
Högskolan beslutar om urval vid lika meriter
och det är vanligt att de använder högskoleprovet.
Det finns betygsurval och provurval. Även
alternativt urval kan förekomma där andra
meriter än betyg och högskoleprov vägs in.
Mer information om hur urvalet går till och
vilka grupper som urvalet baserar sig på hittar
du på antagning.se.

Studera efter gymnasiet

Betygsurval
Betygsurvalet består av två grupper: betygsgruppen
som indelas i BI och BII, samt folkhögskolegruppen BF.
Betygsgruppen
BI Gymnasiebetyg – utan kompletteringar, med
undantag för elever med examen från yrkesprogram
som skaffat sig grundläggande behörighet genom att
komplettera inom kommunala vuxenutbildningen.
BII Gymnasiebetyg – med kompletteringar.
Folkhögskolegruppen
BF Sökande med studieomdöme från folkhögskolan.
Platserna i betygsurvalet fördelas i tre olika steg:
1. Först fördelas platserna i förhållande till
antalet behöriga sökande i betygsgruppen och
i folkhögskolegruppen.
2. När platserna har fördelats i respektive grupp
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande
till antalet behöriga sökande i BI och BII.
3. Platserna i BII minskas med en tredjedel av
platserna. Platserna förs över till BI.

Du som har höjt ditt meritvärde på Komvux med
ett nytt betyg i en kurs, eller med en kurs som
kan ge meritpoäng, konkurrerar både i BI och BII
(i grupp BI med ditt ursprungliga meritvärde och
i grupp BII med ditt nya högre meritvärde). Du som
har kompletterat för att bli behörig konkurrerar
bara i BII (gäller inte för dig med yrkesexamen
som kompletterat för grundläggande behörighet).
Högskoleprovsurval
Om du har gjort högskoleprovet placeras du i ytterligare
en urvalsgrupp när du söker till en utbildning som du
är behörig till. Normalt fördelas minst en tredjedel av
platserna på grundval av betyg och minst en tredjedel
av platserna på grundval av högskoleprovsresultat.
Mer information hittar du på antagning.se.
Meritpoäng
Vid ansökan till de flesta högskoleutbildningar kan du
få meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska
och matematik om du har lägst betyget E. Kurser som
krävs för behörighet eller underliggande kurser ger
inte meritpoäng. Du kan maximalt få 2,5 meritpoäng.
Att läsa meritkurser ökar ditt meritvärde och ger dig
konkurrensfördelar när du söker till universitet och
högskola. Mer information hittar du på uhr.se under
studier och antagning.
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Jenny Nyströmskolan

Hjärta.
Hjärna.
Jenny.
Jenny Nyströmskolan erbjuder utbildningar som
spänner över ett brett område. Här får du möjligheten
att växa i en trivsam och inkluderande miljö där studiero
är en självklarhet. Våra engagerade och kompetenta
lärare och vår elevhälsa hjälper varje elev att utveckla
sin fulla potential. Oavsett program är det utvecklingen
av elevens kunskaper, kreativitet och kompetens som
står i fokus.
Efter din examen är du redo för yrkeslivet eller fortsatta
studier på universitetet utifrån de val du gör under din
gymnasietid. Oavsett vad du väljer kan vi lova tre inspirerande, roliga och utmanande år på väg mot vuxenlivet.
#hjärtahjärnajenny

s
Ladda ner Jenny
skol app!
App Store
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FAKTA OM JENNY NYSTRÖMSKOLAN
• Skolan har såväl studieförberedande program som
yrkesförberedande program
• Skolan har mycket kompetenta och yrkesskickliga
lärare som tillsammans med eleverna arbetar på ett
inkluderande sätt med digitala verktyg
• Cirka 800 elever går på något av våra program
• Vi har ett bibliotek som fått flera utmärkelser
• Gallerian är skolans centrala mötesplats med ett fik
och umgängesytor
• På yrkesprogrammen finns möjlighet till utlandspraktik
• Skolan har både ett bageri och en restaurang för
allmänheten som elever på skolan driver
• En aktiv skola med många arrangemang såsom
konserter, teaterföreställningar och middagar

Jenny Nyströmskolan

Utbildningar och
inriktningar
Barn- och fritidsprogrammet
• Fritid och hälsa
• Pedagogiskt och socialt arbete
Ekonomiprogrammet
• Ekonomi
- Marknadsföring & management (profil)
• Juridik
- Kriminologi (profil)
Estetiska programmet
• Bild och formgivning
• Dans
• Estetik och media
• Musik
• Teater
Hotell- och turismprogrammet
• Hotell och konferens (lärlingsförlagd)
Naturvetenskapsprogrammet
• Naturvetenskap
• Naturvetenskap och samhälle
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
• Bageri och konditori
• Kök och servering (lärlingsförlagd)
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram
• IMA
• IMS
Nationell idrottsutbildning
• NIU fotboll
• NIU innebandyakademi

Gymnasiesärskolan: Nationella program
• Administration, handel och varuhantering
• Fastighet, anläggning och byggnation
• Hotell, restaurang och bageri
• Samhälle, natur och språk
Individuellt program

Kontakt Jenny Nyströmskolan
Smålandsgatan 25, Box 804, 391 28 Kalmar
Tfn. 0480-45 17 00 | Tfx. 0480-45 17 20
jennynystromskolan.se
jennynystromskolan@gyf.se
gyf.se/gymnasiesarskolan
facebook.com/jennynystromskolan
Skolledning: Anders Nord, Helena Swahn
Håkansson, Magnus Birgersson, Marie Wolke,
Mats Insulander och Ulrika Hernäng
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Lars Kaggskolan

Din framtid är Lars
Kaggskolans mål!
Kagg är en skola för alla. Som elev på Kagg har du
dina drömmar och planer för framtiden men du är
också en del av allt som händer runt omkring dig.
Klasskompisarna, lärarna, skolan och samhället är
viktiga delar för att du ska utvecklas och trivas. Vi tror
på mångfalden och att du som individ utvecklas bäst
tillsammans med andra.
Tillsammans med vår personal och våra samlade
resurser ser vi till att dina gymnasieår blir riktigt
bra. Skolan har till uppdrag att se till att eleverna
har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och

FAKTA OM LARS KAGGSKOLAN
• På skolan går drygt 1300 elever på våra 8 nationella
gymnasieprogram
• Ligger centralt mellan Kalmar Sportcenter och
Giraffens affärscentrum
• Har flera branschrekommenderade yrkesprogram
• På skolans resurscentrum finns ämnesspecifik
kompetens
• Präglas av trivsel och hög måluppfyllelse samt en
aktiv och väl fungerande elevkår
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personliga utveckling. Elevhälsan har i detta en
förebyggande och hälsofrämjande roll och består
av kuratorer, skolsköterskor, speciallärare, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. På skolans
resurscentrum kan du få ämnesspecifikt stöd.
KAGGANDA
På Kagg skaffar du dig en bra kunskapsgrund för
jobb och fortsatta studier. Skolan har en tydlig
sammanhållning och starka traditioner vilket gör
dina gymnasieår till så mycket mer än bara plugg.
Välkommen till Kagg!

Lars Kaggskolan

Utbildningar och
inriktningar
Bygg- och anläggningsprogrammet
• Husbyggnad
• Mark och anläggning
• Måleri
• Plåtslageri
El- och energiprogrammet
• Automation
• Dator- och kommunikationsteknik
• Elteknik
• Energiteknik
Fordons- och transportprogrammet
• Karosseri och lackering
• Lastbil och mobila maskiner
• Personbil
Hantverksprogrammet
• Frisör
• Hår- och makeupstylist
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
• Naturvetenskap
• Naturvetenskap och samhälle
Teknikprogrammet
• Design och produktutveckling
• Informations- och medieteknik
• Produktionsteknik
• Samhällsbyggande och miljö
• Teknikvetenskap
VVS- och fastighetsprogrammet
• VVS
• Ventilation

Kontakt Lars Kaggskolan
Lorensbergsgatan 56, Box 832, 391 28 Kalmar
Tfn. 0480-45 16 00 | Tfx. 0480-45 16 15
larskaggskolan.se | larskaggskolan@gyf.se
Skolledning: Inga Andersson, Jonas Hallén,
Klas-Göran Johansson, Kristofer Bengtsson
och Märit Truuts
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Stagneliusskolan

Stagneliusskolan
skapar möjligheter
Stagneliusskolan erbjuder många olika utbildningar
med hög kvalitet. En utbildning hos oss ger dig
många valmöjligheter i framtiden. Med en examen
från Stagneliusskolan är du väl förberedd för
yrkeslivet eller för att plugga vidare.
Vi tror på kraften hos varje elev. Hos oss får du
utrymme att växa som individ tillsammans med
kamrater och lärare. Under dina tre år hos oss
vill vi utmana dig att växa kunskapsmässigt och
som människa.
På Stagneliusskolan är det du som är huvudpersonen.
Här finns en stor kunskap och glädje som vi gärna
delar med dig. Vi ger dig tryggheten och de verktyg
du behöver för att forma din egen framtid.

FAKTA OM STAGNELIUSSKOLAN
• Det går cirka 1200 elever på Stagneliusskolan
• Skolan ligger i centrala Kalmar
• Skolan är byggd 1933 och har idag moderna
undervisningslokaler med ett stort elevbibliotek och
en egen gymnastikbyggnad
• Skolan har välutbildad och kompetent personal vilket
leder till att vi år efter år redovisar goda resultat med
hög måluppfyllelse och motiverade elever
• En anda av öppenhet och delaktighet präglar skolans
hela verksamhet
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Stagneliusskolan

Utbildningar och
inriktningar
Ekonomiprogrammet
• Ekonomi
• Juridik
Handels- och administrationsprogrammet
• Handel och service
Samhällsvetenskapsprogrammet
• Beteendevetenskap
• Medier, information och kommunikation
• Samhällsvetenskap
• Idrott och ledarskap (profil)
• Räddning och säkerhet (profil)
För elever med diagnos inom
autismspektrumtillstånd:
• Individuellt alternativ
• Handels- och administrationsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet/media
Nationell idrottsutbildning
• NIU Fotboll
• NIU Innebandy

Kontakt Stagneliusskolan
Fredriksskansgatan 5, Box 824, 391 28 Kalmar
Tfn. 0480-45 15 30 | Tfx. 0480-45 15 50
stagneliusskolan.nu | stagneliusskolan@gyf.se
facebook.com/stagneliusskolan
Skolledning: Anna Berkeby, Jens Nilsson,
Mari Bredman, Michael Grenstadius och
Pernilla Jernold
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IM
Individuellt alternativ / Programinriktat val / Språkintroduktion / Yrkesintroduktion

För dig som har
ambitionen, men
saknar behörighet
För dig som är obehörig till ett nationellt
gymnasieprogram finns det flera
introduktionsprogram. Du får möjlighet
att antingen nå behörighet till gymnasiet
eller hitta en annan väg som passar dig
och dina planer.
UTBILDNINGAR
Individuellt alternativ (IMA)
Finns på olika enheter som är anpassade utifrån
dina behov, intressen och förutsättningar vid
Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan.
Individuellt alternativ är för dig som saknar en stor
eller liten del av de godkända betyg som krävs för att
bli antagen till ett nationellt program. Utbildningen är
individuellt anpassad efter dina behov.
Efter utbildningen kan du läsa vidare inom gymnasiet,
annan utbildning eller sikta mot en plats på
arbetsmarknaden.
För dig med diagnos inom autismspektrumtillstånd
finns möjlighet till ett individuellt alternativ. Läs mer
på sid. 112.
Programinriktat val (IMV)
Erbjuds på samtliga skolor i mån av plats.
Programinriktat val är för dig som vill gå en utbildning
inriktad mot ett visst nationellt gymnasieprogram, är
studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Det krävs
att du har godkända betyg i svenska/svenska som
andraspråk och:
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- i engelska eller matematik, samt i minst fyra andra
ämnen, eller
- i engelska och matematik, samt i minst tre andra ämnen.
Du söker till programmet och vid antagningen sker
urval utifrån meritpoäng. IMV innebär att du under
gymnasietiden läser färdigt de ämnen du inte är
behörig i, tillsammans med de ordinarie kurserna
på det nationella programmet. Formellt har du en
IMV-plats tills du är klar med grundskoleämnet.
Först då är du behörig och flyttas helt över till
gymnasieprogrammet.
Språkintroduktion (IMS)
Finns på olika enheter som är anpassade utifrån dina
behov och förutsättningar vid Jenny Nyströmskolan,
Lars Kaggskolan.
Språkintroduktion är för dig som nyligen har anlänt till
Sverige och behöver utbildning i det svenska språket.
Tiden vid språkintroduktionen, tillsammans med innehållet,
planerar du tillsammans med studie- och yrkesvägledare
och lärare. Som helt nyanländ till Sverige anmäler du dig
till programmet hos studie- och yrkesvägledaren för
introduktionsprogrammet på Lars Kaggskolan.

IM
Individuellt alternativ / Programinriktat val / Språkintroduktion / Yrkesintroduktion

Prata om
ditt gymnasieval
med studie- och
yrkesvägledaren
på din skola!

Efter utbildningen kan du söka vidare till gymnasieprogram eller annan utbildning, eller sikta mot en
plats på arbetsmarknaden.
Yrkesintroduktion (IMY)
Finns på Lars Kaggskolan.
Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesutbildning, men saknar behörighet för IMV eller
yrkesprogram. Det finns yrkesområden inom
IMY som anordnas för grupper av elever och
som du kan söka:

som andraspråk, matematik och engelska. Övriga
inslag i utbildningen kan vara gymnasiekurser på
yrkesprogram, praktik m.m. Utbildningen syftar
till behörighet till nationellt program alternativt
anställningsbarhet.
Efter utbildningen kan du söka till ett yrkesprogram
på gymnasiet, annan utbildning eller sikta mot en
plats på arbetsmarknaden. Individuella upplägg kan
också finnas mot andra yrken/branscher.

?

IMY-FT
Mot fordons- och transportprogrammet på
Lars Kaggskolan. Utbildningen är 1-årig och förutom
yrkesämnen inom FT läser du svenska/svenska som
andraspråk, matematik och engelska. Utbildningen
syftar till behörighet till nationellt program
alternativt anställningsbarhet.
IMY Allmän
Yrkesintroduktion som utformas individuellt med
en studieplan utifrån dina mål och förutsättningar.
Utbildningen är 1-årig och du läser svenska/svenska

Vill du veta mer?
Lars Kaggskolan:
www.larskaggskolan.se
Rektor: Inga Andersson,
0480-45 17 71, inga.andersson_1@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Patrick Williamsson,
0480-45 16 33, patrick.williamsson@ksgyf.se
Jenny Nyströmskolan:
www.jennynystromskolan.se
Rektor: Marie Wolke,
0480-45 17 17, marie.wolke@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Anne Hultenius,
0480-45 17 04, anne.hultenius@ksgyf.se
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EKONOMIPROGRAMMET (EK)
Ekonomi / Juridik | Stagneliusskolan

Tänk
ekonomiskt
Ekonomikunskaper är viktiga för oss alla, för
att vi ska kunna ta ställning i samhällsfrågor,
hantera vår privatekonomi och driva företag.
Du får aktuella, verklighetsnära och allmänbildande kunskaper i att ”tänka ekonomiskt”
– oavsett framtida studie- och yrkesplaner.
Du får mycket bra inblick i hur ett företag fungerar
och kan pröva på att starta och driva ett företag
under ett år i kursen entreprenörskap och företagande.
Du lär dig grunderna i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.
Du får också kunskaper om vilka lagar och regler
som gäller för dig som privatperson och för
dig som företagare. Du får dessutom under din
studietid många tillfällen att besöka, undersöka
och knyta kontakter med lokala företag.
INRIKTNINGAR
Ekonomi
Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, marknadsföring, kalkylering, ledarskap och organisation.
Inriktningen ekonomi ska också ge färdigheter i
att starta och driva företag.
Du får lära dig olika företagsformer, hur du gör
kalkyler, bokför och gör bokslut. Här ingår även
grunderna i inköp och försäljning, marknadsföring
och reklam samt en orientering om de lagar och
regler som gäller inom det ekonomiska området.
Du lär dig att driva ett företag – från idé till att
starta ett företag. Du lär dig att lägga upp en
affärsplan, knyta kontakter med näringslivet,
sköta egen bokföring, delta på mässa där
marknadsföringen av din produkt eller tjänst
står i centrum.
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Juridik
I inriktning juridik får du kunskaper om det svenska rättssystemet samt hur det påverkas av internationell rätt. Du
lär dig förstå rättsväsendets betydelse i samhället, hur det
vuxit fram, hur det är organiserat och hur det fungerar.
Här ingår t.ex. kunskap om våra grundlagar och EU-rätten.
Du kommer att läsa affärsjuridik där du får kunskap
om hur lagar och avtal påverkar olika affärsförhållanden. Gemensamt för de juridiska kurserna är att
du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma
juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska
metoder. För att få en förståelse för hur människor
tänker, känner och handlar så är ämnen som filosofi
och psykologi viktiga för bedömningar inom juridiken.
EFTER UTBILDNINGEN
Efter dina studier på ekonomiprogrammet har du
stora möjligheter att komma in på flera utbildningar
på universitet och högskolor. Exempel på utbildningar
du kan söka är civilekonom, jurist, socionom, psykolog,
lärare, journalist och polis.

EKONOMIPROGRAMMET (EK)
Ekonomi / Juridik | Stagneliusskolan

Ekonomiprogrammet (EK-ST)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1250

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/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

350

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk 1

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

NIU

EKONOMI
Inriktningskurser

300

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Programfördjupningskurser

300

Företagsekonomi-spec

100

Internationell ekonomi

100

Marknadsföring eller Redovisning

100

Studier på Ekonomiprogrammet med
inriktning ekonomi går att kombinera med en
nationell idrottsutbildning (NIU) i någon av
idrotterna fotboll, och innebandy.
Läs mer om NIU på sid. 106.
För mer info kontakta:
Michael Grenstadius, 0480-45 15 40,
michael.grenstadius@ksgyf.se

JURIDIK
Inriktningskurser

300

Affärsjuridik

100

Filosofi 1

50

Psykologi 2a

50

Rätten och samhället

100

Programfördjupningskurser

300

Internationell ekonomi

100

Ledarskap och organisation

100

Matematik 3b/Engelska 7

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

?

Vill du veta mer?
www.stagneliusskolan.nu
Rektor: Michael Grenstadius,
0480-45 15 40, michael.grenstadius@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Sasa Sjanic,
072-241 31 86, sasa.sjanic@ksgyf.se
Följ oss på sociala medier!
Facebook: /staggekonom
Instagram: stagneliusskolan
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EKONOMIPROGRAMMET (EK)
Ekonomi - Profil marknadsföring & management | Jenny Nyströmskolan

Entreprenören
bor i dig
Här får du lära dig olika former av ledarskap,
grupprocesser samt hur du kommunicerar och
motiverar i en organisation. Dessutom får du lära
dig lagar och grunder inom marknadsföring, t.ex.
marknadsstrategier, PR och omvärldsanalys.
PROFIL MARKNADSFÖRING & MANAGEMENT
Internationellt framgångsrika företag är grunden till Sveriges välstånd. Hur kommer det sig att Sverige har haft så
många entreprenörer som byggt världsledande företag
i sin bransch? Några exempel är IKEA, Spotify, H&M och
SKF. Företagande och handel mellan länder är grunden
för våra industrialiserade och specialiserade samhällen.
Ekonomiprogrammets profil mot marknadsföring &
management på Jenny Nyströmskolan ger en bred och
djup kunskap om ekonomi i flera olika dimensioner.
Precis som på högskolan – men i gymnasieformat.
Tonvikten på inriktningen ligger inom företagsekonomi,
entreprenörskap och ledarskap. För dig som vill ha en
gedigen ekonomutbildning och som vill förbereda dig
för en ledarroll i näringslivet i framtiden är profilen
marknadsföring & management helt rätt val. Du får starta,
driva och avveckla ett eget företag genom konceptet UF
(Ung företagsamhet). Det innebär att du får använda dina
teoretiska kunskaper i praktiken. Jenny Nyströmskolan
har sedan många år tillbaka en stark UF-tradition och vet
att de elever som drivit egna företag på gymnasiet även i
framtiden är mer benägna att starta eget.
EFTER UTBILDNINGEN
Profil marknadsföring & management ger dig en
bred samhällsvetenskaplig och högskoleförberedande
utbildning med fokus på ekonomi eller juridik. Du får en
bra grund för fortsatta studier på högskola/universitet.
Utbildningen kan leda till många yrken som till exempel
civilekonom, jurist, socionom, psykolog, lärare,
journalist och polis.
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EKONOMIPROGRAMMET (EK)
Ekonomi - Profil marknadsföring & management | Jenny Nyströmskolan

Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi
Profil marknadsföring & management (EK-JN)

Ny
utbildning!

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1250

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/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

350

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk 1

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

EKONOMI
Inriktningskurser

300

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Programfördjupningskurser

300

Ledarskap och organisation

100

Marknadsföring

100

Retorik

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

?

Vill du veta mer?
www.jennynystromskolan.se
Rektor: Magnus Birgersson, 0480-45 17 06,
magnus.birgersson@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Ulrika Claesson,
070-342 76 14, ulrika.claesson@ksgyf.se
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EKONOMIPROGRAMMET (EK)
Juridik - Profil kriminologi | Jenny Nyströmskolan

Drömmer du om
en framtid som
brottsutredare?
Här får du reda på hur skyddet av de mänskliga
rättigheterna fungerar i Sverige och internationellt. Lär dig mer om våra grundlagar, om EU-rätt,
hur det går till i en rättegång och om olika syn
på brott och straff.
PROFIL KRIMINOLOGI
Är du en person som är intresserad av samhällsförhållanden i Sverige och i andra länder? Reagerar du
på orättvisor? Skulle du vilja lära dig vad som enligt
lagen är rätt och fel? Är du en person som tycker
om att hitta lösningar till problem och inte nöjer dig
förrän du kommit fram till rätt svar?
Vill du dessutom lära dig mer om hur ett företag
fungerar? Då kommer du att trivas på ekonomiprogrammet med juridisk inriktning och profilering
mot kriminologi på Jenny Nyströmskolan!
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Ny
utbildning!

Juridik är en del av vardagen, såväl i vårt privatliv som
i vårt yrkesliv. Ekonomiprogrammet med inriktning
juridik ger dig en bred utbildning med många valmöjligheter. Programmet ger dig fördjupad kunskap
inom ekonomi, lagar och regler. Du kommer lära dig
mycket om det svenska rättsväsendet, till exempel
hur de dömer i en rättegång. Förutom breda ämnen
som samhällskunskap, historia och religionskunskap
läser du bland annat företagsekonomi, privatjuridik,
affärsjuridik och språk.
EFTER UTBILDNINGEN
Profil kriminologi ger dig en bred samhällsvetenskaplig
och högskoleförberedande utbildning med fokus på
ekonomi eller juridik. Du får en bra grund för fortsatta
studier på högskola/universitet. Utbildningen kan leda
till många yrken som till exempel civilekonom, jurist,
socionom, psykolog, lärare, journalist och polis.

EKONOMIPROGRAMMET (EK)
Juridik - Profil kriminologi | Jenny Nyströmskolan

Ekonomiprogrammet inriktning Juridik
Profil kriminologi (EK-JN)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1250

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/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

350

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk 1

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

JURIDIK
Inriktningskurser

300

Affärsjuridik

100

Filosofi 1

50

Psykologi 2

50

Rätten och samhället

100

Programfördjupningskurser

300

Entreprenörskap

100

Kriminologi

100

Ledarskap och organisation

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

?

Vill du veta mer?
www.jennynystromskolan.se
Rektor: Magnus Birgersson, 0480-45 17 06,
magnus.birgersson@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Ulrika Claesson,
070-342 76 14, ulrika.claesson@ksgyf.se
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ESTETISKA PROGRAMMET (ES)
Bild & formgivning / Dans / Estetik & media / Musik / Teater | Jenny Nyströmskolan

Odla ditt kreativa
intresse och
förbered dig
för högskolan!
Din gymnasieexamen på estetiska programmet
ger dig en grundläggande behörighet till fortsatta studier på högskola/universitet och du
har möjlighet att öka din behörighet ytterligare
med dina individuella val. Många elever som gått
hos oss studerar vidare på högskolor, universitet, folkhögskolor, yrkeshögskolor och skolor
utomlands. En del fortsätter inom bild, media,
dans, teater eller musik medan andra väljer yrken
som till exempel ekonomer, jurister, lärare,
psykologer med mera. En estetisk utbildning
med högskolebehörighet ger dig en stor fördel
på framtidens arbetsmarknad, då den förstärker
din förmåga till kreativ problemlösning!
OMGIVNINGEN UTVECKLAR DIG
På estetiska programmet lär du dig inte bara av oss
lärare utan även av kompisar, mentorer och personer
från yrkeslivet. Tillsammans kommer vi att göra massor
av spännande saker under dina tre år på gymnasiet.
Det blir mycket jobb – men också kunskaper för livet.
Alla inriktningar inom det estetiska programmet har
legitimerade, kunniga och engagerade lärare, och inom
karaktärsämnena har vi också yrkeskunskaper inom
våra kompetensområden. Vi tar även in gästföreläsare,
ordnar workshops och yrkesmentorer beroende på
vilken inriktning du läser.
VERKLIGHETSBASERADE PROJEKT
När du producerar något utvecklar du en förmåga att
komma på nya idéer. Detta är ett viktigt sätt att lära sig,
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oavsett om det är inom media, musik, dans, teater eller
bild. Du får utvecklas i teknik och i modeller för kreativ
problemlösning tillsammans med andra, vilket du
kommer ha nytta av under hela ditt yrkesliv. Du kommer
bli utmanad till att ta egna initiativ, få skapa konserter,
dans- och teaterföreställningar, vernissager eller
mediekampanjer. Allt är på riktigt. Det ger dig massor av
värdefull erfarenhet som du tar med dig in i framtiden.
OM PROGRAMMET
Det unika med vårt program är möjligheten till
personlig utveckling inom ditt intresseområde
samtidigt som du når högskolebehörighet! Bredden
inom det estetiska området kan även vara en inkörsport till framtida inriktningar som du kanske inte
tänker på. Inom många områden är kommunikation
och kreativitet viktiga verktyg. En estetisk grund ger
dig en fördel eftersom du kan närma dig olika yrken
och utbildningar på ett annat sätt. Detta gör dig väl
förberedd att möta morgondagens yrken.

ESTETISKA PROGRAMMET (ES)
Bild & formgivning / Dans / Estetik & media / Musik / Teater | Jenny Nyströmskolan

Foto: Melker Andreasson

WORKSHOPS, AUDITION OCH INTERVJU
Alla inriktningar på det estetiska programmet
bjuder in till workshops eller auditions för att du
ska få chans att få en uppfattning om innehållet
i programmet och fördjupningskurserna. Mer
information om hur detta går till får du när du
har sökt till oss. Du hittar också mer information
på vår hemsida.
EFTER UTBILDNINGEN
Estetiska programmet är högskoleförberedande,
vilket gör att du förbereds för högre studier inom
samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga
högskoleutbildningar.
Du får också en bra grund för fortsatta studier inom
bild, foto, musik, dans, teater och media. Vilket yrke
du än väljer kommer du ha nytta av den träning i
kreativt tänkande, problemlösning och skapande
som estetiska programmet erbjuder.

OBS! Välj en inriktning
När du söker till det estetiska
programmet så ska du också
välja inriktning. Varje inriktning
har en egen ansökningskod.
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ESTETISKA PROGRAMMET (ES)
Bild & formgivning | Jenny Nyströmskolan

Med bilden och
formen i fokus
Vi lever i ett visuellt samhälle där förmågan
att förstå och att kunna skapa bilder blir allt
viktigare. På ES Bild arbetar du praktiskt och
teoretiskt med bilder i olika traditionella och
nya digitala tekniker. Du utvecklar dina kreativa
och analytiska förmågor som är värdefulla för
dig oavsett vilken yrkesbana du än strävar mot
efter gymnasiet.
BILDEN SOM SPRÅK
Förutom att utveckla din praktiska skicklighet i olika
bildtekniker, får du under din skoltid kunskap om det
visuella språket (bildens språk) och dess betydelse för
all slags kommunikation, kunskaper som är användbara
i många yrken.
TEORETISK OCH PRAKTISKT
Undervisningen är upplagd så att teori och praktik
blandas. Tanke- och skissprocessen, som leder fram
till det färdiga resultatet, är lika viktig som den
färdiga målningen, skulpturen, animationen eller
fotot. Du får lära dig att utveckla, utföra och beskriva
denna process från idé till färdig produkt. Du kan
då själv se hur du utvecklas och blir bättre på att
tänka kring bild och form, komma på idéer och
använda olika tekniker.
PROJEKT INOM OCH UTOM SKOLAN
Eftersom Jenny Nyströmsskolan har alla estetiska
inriktningar på skolan - förutom bild även teater, musik,
media och dans - finns möjlighet att driva projekt med
stor estetisk bredd. Samverkansprojekt med samhället
utanför skolan ger dig även en möjlighet att jobba med
verkliga uppdrag i olika bildkurser och i gymnasiearbetet,
en kurs du läser i årskurs 3.
FÖRKUNSKAPER
Det som krävs för att gå ES Bild är ett intresse för
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bild i någon form samt givetvis viljan att lära sig mer
inom området. Under dina tre år på detta högskoleförberedande program kommer du att gå i en klass
med andra elever som delar ditt bildintresse, vilket
skapar stora möjligheter för en utvecklande och
stimulerande gymnasietid.
Följ oss på sociala medier!
Facebook: /esbildjenny
Instagram: esbild_jenny

ESTETISKA PROGRAMMET (ES)
Bild & formgivning | Jenny Nyströmskolan

Estetiska programmet
Inriktning Bild & formgivning (ESBIL-JN)

?

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

150

Engelska 5

100

Estetisk kommunikation 1

100

Engelska 6

100

Konstarterna och samhället

50

Historia 1b

100

Historia 2 - kultur

100

BILD OCH FORMGIVNING

Idrott och hälsa 1

100

Inriktningskurser

400

Matematik 1b

100

Bild och form 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Bild

100

Religionskunskap 1

50

Form

100

Samhällskunskap 1b

100

Bildteori

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Exempel på programfördjupning

500

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Fotografisk bild 1

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Kultur- och idéhistoria
Digitalt skapande 1

Vill du veta mer?
www.jennynystromskolan.se
Rektor: Magnus Birgersson, 0480-45 17 06,
magnus.birgersson@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Yvette Ljunggren,
0480-45 17 34, yvette.ljunggren@ksgyf.se

Film och tv-kunskap
Entreprenörskap
INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

04 Högskoleförberedande program

51

ESTETISKA PROGRAMMET (ES)
Dans | Jenny Nyströmskolan

Med dansen som uttryck
Har du passion för dans? Då ska du studera på
ES Dans, en av inriktningarna på det estetiska
programmet på Jenny Nyströmskolan där du
både blir högskolebehörig samt får fördjupa
dig i dans i flera olika stilar. Kul, nytänkande
och kreativt!
På ES Dans sker lärande i rörelsen. Tillsammans med
yrkesskickliga lärare får du möjlighet att fördjupa dig
i olika dansstilar och att utveckla din självkännedom
samtidigt som du blir högskolebehörig.
VAD DU FÅR LÄRA DIG OCH HUR?
När du väljer inriktning dans lär du dig teknik inom
olika dansstilar som Jazzdans, Streetdance, Modern
och Nutida dans (Contemporary) och Klassisk balett.
Du får även möjlighet att lära dig grunderna i nya
moderna dansstilar, akrobatik och step. Du kommer
också att få lära dig improvisation, komposition
och att skapa koreografier utifrån ett tema som
är aktuellt. Träningslära, kost, hälsa, anatomi och

52

04 Högskoleförberedande program

fysiologi är ämnen som är en grund i de olika
danskurserna.
FÖRESTÄLLNINGAR
Du kommer medverka i, se och skapa dansföreställningar. På så sätt lär du dig att jobba mot en
deadline och att möta en publik. I arbetet med
föreställningarna får du även lära dig att arbeta med
scenografi, kostym, ljus och ljud samt möjlighet att
skapa med digitala bilder och film i samband med dans.
MÖTE MED PROFESSIONELLA
Skolan driver och medverkar i projekt i samhället där
du som elev får kontakt med personer som arbetar
professionellt med dans samt andra verksamma inom
kultur och samhälle. Du får grunder i entreprenörskap,
nätverkande och innovativt tänkande.
Följ oss på sociala medier!
Facebook: /esdansjenny
Instagram: esdansjenny

ESTETISKA PROGRAMMET (ES)
Dans | Jenny Nyströmskolan

Estetiska programmet
Inriktning Dans (ESDAN-JN)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2 - kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

150

Estetisk kommunikation 1

100

Konstarterna och samhället

50

DANS
Inriktningskurser

400

Bild och form 1b

100

Bild

100

Form

100

Bildteori

100

Exempel på programfördjupning

500

Fotografisk bild 1
Kultur- och idéhistoria
Digitalt skapande 1
Film och tv-kunskap
Entreprenörskap

?

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Vill du veta mer?
www.jennynystromskolan.se
Rektor: Magnus Birgersson, 0480-45 17 06,
magnus.birgersson@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Yvette Ljunggren,
0480-45 17 34, yvette.ljunggren@ksgyf.se
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ESTETISKA PROGRAMMET (ES)
Estetik & media | Jenny Nyströmskolan

#kreativ_
kommunikation!
Vill du i framtiden jobba i medievärlden eller
studera vidare och ha med dig mediekunskaper
in i andra yrken? Hos oss på ES Media får du
fördjupade kunskaper inom film och TV, grafisk
design och fotografisk bild, som är grunden för
all medieproduktion. Detta innebär att förutom
behörighet till många olika utbildningar på
högskolan får du också möjlighet att komma
vidare i medievärlden inom t.ex. reklam,
journalistik, information/kommunikation,
interaktivitet, foto- och filmproduktion,
webb-/app-/speldesign med mera.
LÄR DIG NÄRA VERKLIGHETEN
På ES Media får du använda professionella verktyg
och programvaror – mediekurserna omfattar alla
moment som ingår i riktiga medieproduktioner.
Första året får du kunskaper i att publicera ditt
material inom fotografisk bild, grafisk kommunikation
samt film- och TV-produktion. I årskurs 2 väljer du att
fördjupa dig inom två av dessa tre områden, för att
inför årskurs 3 göra dig redo för uppdrag, kampanjer
och riktiga kunder i t.ex. ett UF!
ES Media arbetar nära verkligheten och ofta i projektform. Du provar teorin i praktiken och arbetar med
problemlösning genom att utnyttja din kreativitet.
Vi jobbar med externa uppdragsgivare utanför skolan
och du kan också driva UF-företag.
Skolans legitimerade medielärare har lång erfarenhet
från olika medieyrken och har genom åren utbildat
många framgångsrika entreprenörer och medarbetare
till medieföretag både i Sverige och utomlands.
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET MED FÖRSPRÅNG INOM
DIGITAL KREATIV KOMMUNIKATION!
Många medietimmar på ES-programmet ger dig
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försprång till ett professionellt uttryck! Parallellt
med alla mediekurser läser du också olika högskoleförberedande kurser, vilket breddar dina framtida
karriärmöjligheter. Du kan genom tillval också
läsa meritkurser.
Följ oss på sociala medier!
Facebook: /esmediajenny
Instagram: es_media_jenny_kalmar
Egen hemsida: www.esmediajenny.org

ESTETISKA PROGRAMMET (ES)
Estetik & media | Jenny Nyströmskolan

Estetiska programmet
Inriktning Estetik & media (ESEST-JN)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

ESTETIK OCH MEDIA

Engelska 5

100

Inriktningskurser

400

Engelska 6

100

Digitalt skapande 1

100

Historia 1b

100

Medieproduktion 1

100

Historia 2 - kultur

100

Medieproduktion 2

100

Idrott och hälsa 1

100

Medier samhälle och kommunikation 1

100

Matematik 1b

100

Exempel på programfördjupning

500

Naturkunskap 1b

100

Entreprenörskap

Religionskunskap 1

50

Fotografisk bild 1 och 2

Samhällskunskap 1b

100

Digitalt skapande 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Film och tv-produktion 1 och 2

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Grafisk kommunikation 1 och 2

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

150

Estetisk kommunikation 1

100

Konstarterna och samhället

50

?

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Vill du veta mer?
www.jennynystromskolan.se
Rektor: Magnus Birgersson, 0480-45 17 06,
magnus.birgersson@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Yvette Ljunggren,
0480-45 17 34, yvette.ljunggren@ksgyf.se
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ESTETISKA PROGRAMMET (ES)
Musik | Jenny Nyströmskolan

Kombinera kvalitativ
musikutbildning med
teoretiska studier
Musiken har fått en allt större del av vår vardag.
Med den tekniska utvecklingen har tillgängligheten ökat och nya sätt att möta sin publik
skapats. ES Musik är en inriktning för dig som
vill utveckla ditt musicerande samtidigt som du
skaffar dig grundläggande högskolebehörighet.
MUSIK
Under dina tre år vid Jenny Nyströmskolan kommer
ditt musicerande att utvecklas inom flera områden.
Instrument/sång
Du får under hela din tid på ES Musik enskilda lektioner
på ditt huvudinstrument, vilket ger dig möjlighet att
utvecklas som musiker.
Ensemble
I ensembleundervisningen musicerar du tillsammans
med andra elever. Du får fördjupa dig i olika genrer
såsom pop, rock, jazz och visa.
Gehörs- och musiklära
I kursen gehörs- och musiklära får du en djupare
förståelse för ditt musicerande. Du utvecklar
ditt gehör och får träna dig i att notera och
arrangera musik.
Musikproduktion
I inspelningsstudion får du lära dig grunderna för
modern musikproduktion och i flera av kurserna
används denna teknik som pedagogiskt verktyg.
SPÄNNANDE PROJEKT
På Jenny Nyströmsskolan finns alla fem estetiska
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Foto: Melker Andreasson

inriktningarna. Detta inbjuder till spännande
möjligheter att jobba tillsammans i dans- och
teaterprojekt, events och föreställningar med
till exempel dans-, medie- och bildeleverna eller
konserter med filminspelningar.
Följ oss på sociala medier!
Facebook: /esmusikjennynystromskolan
Instagram: esmusik_jenny

ESTETISKA PROGRAMMET (ES)
Musik | Jenny Nyströmskolan

Estetiska programmet
Inriktning Musik (ESEST-JN)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2 - kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

150

Estetisk kommunikation 1

100

Konstarterna och samhället

50

DANS
Inriktningskurser

400

Ensemble med körsång

200

Intrument eller sång 1

100

Gehörs- och musiklära 1

100

Exempel på programfördjupning

500

Instrument eller sång 2
Musikproduktion 1
Ensemble 2
Estetisk kommunikation 2
Entreprenörskap

?

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Vill du veta mer?
www.jennynystromskolan.se
Rektor: Magnus Birgersson, 0480-45 17 06,
magnus.birgersson@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Yvette Ljunggren,
0480-45 17 34, yvette.ljunggren@ksgyf.se
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ESTETISKA PROGRAMMET (ES)
Teater | Jenny Nyströmskolan

Utvecklas som
skådespelare
Teater är en inriktning på Jenny Nyströmskolans
estetiska program för dig som vill utvecklas som
skådespelare och upptäcka nya sidor hos dig
själv, lära dig grunderna inom teaterproduktion
och samtidigt få högskolebehörighet.
Lär dig att uttrycka ett budskap, på scen, inför publik! Att
ha gott självförtroende, kunna uttrycka sig inför publik
och beröra människor blir allt viktigare i många sammanhang. Teaterinriktningen är för dig med ett stort teaterintresse och en ambition och vilja att utvecklas.
TEATER
Du lär dig att skådespela och dessutom arbeta runt en
föreställning med scenografi, kostym, ljus, mask och
musik. Du tränar dig i att tala och agera inför andra
och du kommer att utvecklas både som individ och
som ensemblemedlem. Skolans moderna lokaler ger
dig möjlighet att stå på en scen med samma ljus-, ljudoch teknikmöjligheter som på en professionell teater.
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Teori och praktik blandas så att erfarenheter du får i
det praktiska teaterarbetet ligger till grund för analys
och reflektion. Du får lära dig allt från teaterns grundelement såsom scenisk närvaro, rollgestaltning,
samarbete, koncentration, avspänning, röst, och
lyhördhet. Du får vid flera tillfällen genomföra teaterföreställningar och att jobba mot en deadline, samt
att möta en publik både i och utanför skolans värld.
Under din utbildning genomförs uppsättningar
för både barn- och vuxenpublik.
På ES Teater möts konst, musik, kultur, dans och
media i nya spännande projekt varje år. Du får delta i
föreställningar, events, konserter och filminspelningar
tillsammans med dans-, medie-, bild- och musikeleverna.
På utbildningen får du möjlighet att hela tiden delta i
nya projekt för att utveckla dig.
Följ oss på sociala medier!
Facebook: /esteaterjenny

ESTETISKA PROGRAMMET (ES)
Teater | Jenny Nyströmskolan

Estetiska programmet
Inriktning Teater (ESTEA-JN)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2 - kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

150

Estetisk kommunikation 1

100

Konstarterna och samhället

50

ESTETIK OCH MEDIA
Inriktningskurser

400

Scenisk gestaltning 1

100

Scenisk gestaltning 2

100

Scenisk gestaltning 3

100

Teaterteori

100

Exempel på programfördjupning

500

Dramapedagogik
Film och tv-kunskap
Sceniskt karaktärsarbete 1
Scenografi, mask och kostym
Entreprenörskap

?

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Vill du veta mer?
www.jennynystromskolan.se
Rektor: Magnus Birgersson, 0480-45 17 06,
magnus.birgersson@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Yvette Ljunggren,
0480-45 17 34, yvette.ljunggren@ksgyf.se
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA)
Naturvetenskap / Naturvetenskap & samhälle | Jenny Nyströmskolan & Lars Kaggskolan

En kombination av
bredd och spets
Naturvetenskapsprogrammet är det program
som ger behörighet till flest utbildningar.
Tycker du att naturvetenskap och matematik är
intressant och spännande är detta ett program
för dig. Men det är också ett program för dig
som är intresserad av en kombination av
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga
ämnen. Beroende på vilken av inriktningarna
du väljer till årskurs två kan du fördjupa dig
ytterligare i de naturvetenskapliga ämnena
eller bredda det naturvetenskapliga perspektivet
genom att kombinera det med ett samhällsvetenskapligt. Genom ditt val av fördjupningskurser och individuella val kan du sedan rikta
in dig ytterligare mot det naturvetenskapliga
området eller satsa mer på de samhällsvetenskapliga ämnena.
Något av det viktigaste som du kommer att lära dig om
du väljer det här programmet är det naturvetenskapliga
sättet att bygga kunskap. Detta lär du dig bland annat
under de seminarier, laborationer och exkursioner som
är en viktig del av undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. I dessa ämnen, men också i andra
ämnen, används ett undersökande arbetssätt där din
problemlösnings- och samarbetsförmåga tränas.
INRIKTNINGAR
Naturvetenskap
Den här inriktningen väljer du om du vill fördjupa
dig i de naturvetenskapliga ämnena genom att läsa
fler kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Det
innebär att du får lära dig mer om olika sammanhang
i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen
och kemiska processer.
Naturvetenskap och samhälle
Den här inriktningen väljer du om du vill komplettera
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dina naturvetenskapliga kunskaper med ett mer
samhällsinriktat perspektiv. Förutom en fördjupning
i något av de naturvetenskapliga ämnena läser du
geografi och ytterligare en kurs i ämnet samhällskunskap. Det dubbla perspektiv som den här
inriktningen erbjuder passar särskilt bra för till
exempel miljö- och energifrågor.
EFTER UTBILDNINGEN
Naturvetenskapsprogrammet ger dig behörighet till de
allra flesta utbildningar på universitet och högskolor.
Väljer du detta program har du alltså möjlighet att
söka till en rad olika utbildningar som i sin tur leder till
intressanta yrken inom många olika områden. Det kan
handla om utbildningar med koppling till de naturvetenskapliga ämnena, men det kan också handla om
tekniska, ekonomiska, juridiska, samhällsvetenskapliga
och humanistiska utbildningar.

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA)
Naturvetenskap / Naturvetenskap & samhälle | Jenny Nyströmskolan & Lars Kaggskolan

Naturvetenskapsprogrammet (NA-JN/NA-LK)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE

Engelska 5

100

Inriktningskurser

400

Engelska 6

100

Geografi 1

100

Historia 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Idrott och hälsa 1

100

Biologi 2

100

Matematik 1c

100

Internationella relationer

100

Matematik 2c

100

Exempel på programfördjupning

200

Matematik 3c

100

Engelska 7

100

Religionskunskap 1

50

Entreprenörskap

100

Samhällskunskap 1b

100

Filosofi 1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Psykologi 1

50

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Psykologi 2

50

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Träningslära 1

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

450

INDIVIDUELLT VAL

200

Biologi 1

100

GYMNASIEARBETE

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Moderna språk

100

NATURVETENSKAP

?

Inriktningskurser

400

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Exempel på programfördjupning

200

Engelska 7

100

Entreprenörskap

100

Filosofi 1

50

Matematik 5

100

Psykologi 1

50

Psykologi 2

50

Träningslära

100

Vill du veta mer?
Jenny Nyströmskolan: www.jennynystromskolan.se
Rektor: Mats Insulander, 0480-45 18 55,
mats.insulander@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Ulrika Claesson,
070-342 76 14, ulrika.claesson@ksgyf.se
Lars Kaggskolan: www.larskaggskolan.se
Rektor: Jonas Hallén, 0480-45 16 12, jonas.hallen@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Anna Nilsson,
0480-45 16 20, anna.nilsson@ksgyf.se

NIU
Studier på naturvetenskapsprogrammet på
Jenny Nyströmskolan går att kombinera med
en nationell idrottsutbildning (NIU) i någon
av idrotterna fotboll, och innebandy.
Läs mer om NIU på sid. 106.
För mer info kontakta:
Michael Grenstadius, 0480-45 15 40,
michael.grenstadius@ksgyf.se
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)
Beteendevetenskap / Medier, information & kommunikation / Samhällsvetenskap | Stagneliusskolan

Människa och
samhälle i samspel
Det här programmet är en utbildning för
dig som vill förbereda dig för att läsa vidare
på högskola och universitet inom det
samhällsvetenskapliga området. Programmet
ger dig kunskaper om hur vårt samhälle
fungerar och hur det kan se ut i andra länder.
Du får lära dig att förstå samspelet mellan
människor och mellan människa och samhälle.
På programmet lär du dig att kritiskt kunna
granska och analysera.
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig
förutsättningar att utveckla ett tvärvetenskapligt
förhållningssätt, eftersom du arbetar i större teman
med flera ämnen inblandade. Programmet ger dig
möjlighet att utveckla din förmåga att tolka, skriva
och argumentera. Du tränar även din förmåga att
söka information, bearbeta den och göra ett urval.
På samhällsvetenskapsprogrammet lär du dig att
titta på händelser omkring dig på ett mer medvetet
sätt, vilket lär dig att bli en kritiskt tänkande
samhällsmedborgare. Du använder dig av
moderna digitala verktyg och medier för att
kunna presentera kunskaperna.
INRIKTNINGAR
Beteendevetenskap
För dig som är intresserad av människor och
relationer så finns beteendevetenskaplig inriktning.
Här kan du läsa spännande ämnen som psykologi,
sociologi, ledarskap och kommunikation. Du kommer
naturligtvis utöver dessa att läsa de vanliga ämnena,
historia, samhällskunskap, religion, filosofi, moderna
språk och så vidare, vilka också ingår i samhällsvetenskapsprogrammet.
I inriktningen får du fördjupa din förståelse för varför
människor gör som de gör i olika situationer, som
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t.ex. hur de beter sig i grupp och vad som kan ligga
bakom olika beteenden. Du får också kunskaper om
hur människan fungerar såväl psykiskt och fysiskt
som socialt, men också lära dig att förstå dig själv och
andra på ett djupare plan.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)
Beteendevetenskap / Medier, information & kommunikation / Samhällsvetenskap | Stagneliusskolan

NIU
Studier på samhällsvetenskapsprogrammet
med inriktning beteendevetenskap går att
kombinera med en nationell idrottsutbildning (NIU)
i någon av idrotterna fotboll, och innebandy.
Läs mer om NIU på sid. 106.
För mer info kontakta:
Michael Grenstadius, 0480-45 15 40,
michael.grenstadius@ksgyf.se
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)
Beteendevetenskap / Medier, information & kommunikation / Samhällsvetenskap | Stagneliusskolan

Medier, information och kommunikation
Du som väljer samhällsvetenskapsprogrammet med
inriktning medier, information och kommunikation får,
förutom fördjupade kunskaper i samhällsvetenskapliga
ämnen, lära dig att arbeta med olika medietekniker
som foto, film/TV, digital bildbehandling, ljudproduktion
och journalistik.
I samtliga mediekurser kommer du att få tillgång till
modern teknisk utrustning. Du kommer också att få lära
dig hur du bäst sprider ett budskap från idé till färdig
produkt på ett intresseväckande sätt. Som elev här hos
oss kommer du att få studera journalistik, information
och reklam samt få utveckla kunskaper i olika interaktiva
kommunikationsformer, såväl praktiskt som teoretiskt.
Inriktningen ger dig som elev möjlighet att ta reda på
hur media påverkar människor, hur åsikter formas och
varför omvärlden uppfattas som den gör.
Samhällsvetenskap
Inriktningen samhällsvetenskap ger dig fördjupade
kunskaper i ämnen som handlar om samhället omkring
dig. Undervisningen utvecklar dina kunskaper om hur
människor lever i hela världen. Du undersöker och
arbetar med frågor som rör samarbeten, makt, genus,
politik, konflikter, kultur, miljö, hållbara samhällen och
litteratur. Samhällsvetare arbetar även mycket med
frågor som handlar om hur människor tänker och
fungerar utifrån olika synvinklar.
Du som väljer den samhällsvetenskapliga inriktningen
kommer att läsa mycket samhällskunskap, svenska och
historia. Den passar därför dig som gillar att läsa, skriva,
diskutera, följa nyheter, läsa om historiska händelser
och besöka historiska platser. Naturligtvis läser du också
andra ämnen som hänger ihop med en allmän och
bred utbildning såsom engelska, naturkunskap, språk,
geografi, matematik och religionskunskap.
Du som väljer samhällsvetenskaplig inriktning gillar
att läsa nya texter, följa aktuella händelser och prata
med dina kompisar om omgivningen och om livsfrågor
i allmänhet. Du intresserar dig för världen omkring dig
och för människor. Du kommer i takt med utbildningens
gång att träna på att arbeta mer och mer självständigt
samt ta eget ansvar.
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EFTER UTBILDNINGEN
Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig
för studier på flera utbildningar på universitet och
högskola. Inriktningen beteendevetenskap är en bra
förberedelse för fortsatta högskolestudier för dig
som till exempel vill bli socionom, psykolog, polis eller
lärare. Det vill säga alla yrken som gemensamt innebär
mycket kontakt med människor.
Inriktningen medier, information och kommunikation
ger dig en bred behörighet för att studera vidare
på högskola och universitet. Den ger dig också
en bra grund att stå på i ditt framtida yrkesliv
inom mediavärlden.
Inriktningen samhällsvetenskap gör dig väl förberedd
för fortsatta studier på universitet och högskola.
Inriktningen ger dig stora valmöjligheter efter
gymnasiet. Som samhällsvetare kan du utbilda dig
till exempelvis jurist, polis, psykolog, socionom,
journalist, lärare eller historiker.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)
Beteendevetenskap / Medier, information & kommunikation / Samhällsvetenskap | Stagneliusskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA-ST)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

SAMHÄLLSVETENSKAP

Engelska 5

100

Inriktningskurser

450

Engelska 6

100

Geografi 1

100

Historia 1b

100

Historia 2

100

Idrott och hälsa 1

100

Religionskunskap 2

50

Matematik 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Matematik 2b

100

Samhällskunskap 3

100

Naturkunskap 1b

100

Programfördjupande inriktningar

300

Religionskunskap 1

50

Historia 3

100

Samhällskunskap 1b

100

Internationella relationer

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Naturkunskap 2

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

300

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

BETEENDEVETENSKAP
Inriktningskurser

450

Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Programfördjupningskurser

300

Samhällskunskap 3

100

Lärande och utveckling

100

Naturkunskap 2

100

MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Inriktningskurser

350

Journalistik, reklam och information 1

100

Medieproduktion 1

100

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

Psykologi 2a

50

Programfördjupningskurser

400

Film- och TV-produktion 1

100

Fotografisk bild 1

100

Medieproduktion 2

100

Samhällskunskap 2

100

Digitalt skapande*

100

*Utökat obligatoriskt ind. val – elever kan välja att endast läsa 100 p ind. val alt
200 p och därmed få 100 p utökat till 2600 p.

?

Vill du veta mer?
www.stagneliusskolan.nu
Rektor Beteendevetenskap: Anna Berkeby,
0480-45 15 41, anna.berkeby@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Cajsa Svensson,
072-466 73 64, cajsa.svensson@ksgyf.se
Rektor Medier, information och kommunikation:
Mari Bredman, 0480-45 15 42, mari.bredman@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Rebecka Martinsson,
072-466 73 65, rebecka.martinsson@ksgyf.se
Rektor Samhällsvetenskap: Anna Berkeby
0480-45 15 41, anna.berkeby@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Cajsa Svensson,
072-466 73 64, cajsa.svensson@ksgyf.se
Följ oss på sociala medier!
Facebook:
/stagneliusskolan
/staggmedia
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)
Beteendevetenskap - Profil idrott & ledarskap | Stagneliusskolan

Idrott och ledarskap
för framtiden
Den här profilen är för dig som vill gå ett
högskoleförberedande program och vill lära
dig mer om idrott och ledarskap. Inom profilen
kommer det att finnas ämnen som kan vara
en fördel för din egen idrottsutveckling men
som också kan vara bra för dig som vill arbeta
med idrottsrelaterade yrken i framtiden.
PROFIL IDROTT OCH LEDARSKAP
Under första året läser du samma ämnen som
övriga elever på samhällsvetenskapsprogrammet
men under år två och tre läser du de inriktningsämnen som är specifika för inriktningen beteendevetenskap. Exempel på sådana är ledarskap och
organisation, samhällskunskap 2 och kommunikation.
Du kommer också att under ditt andra och tredje
år på profilen att läsa idrott och ledarskapsprofilens
olika fördjupningsämnen: pedagogiskt ledarskap,
humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering,
naturkunskap 2 samt idrott och hälsa 2.
Om du vill göra utbildningen mer personligt präglad
så kan du välja att ägna ditt individuella val åt ditt
egna idrottsintresse. Träningslära eller fotboll är
exempel på sådana kurser. Vill du utöva din egen
idrott så finns det möjlighet att välja idrott som
individuellt val inför årskurs 1.
På profilen idrott och ledarskap kommer du få
läsa tillsammans med andra elever som delar ditt
intresse för idrott. Du kommer att få prova på
såväl olika idrotter som friluftsliv i olika former.
EFTER UTBILDNINGEN
Profilen idrott och ledarskap på inriktning
beteendevetenskap är en utbildning som ger
många möjligheter och ger dig en bra grund för
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såväl fortsatta studier på högskola/universitet som
för yrkeslivet. Utbildningen kan leda till många yrken
som till exempel sjukgymnast, personlig tränare,
polis eller idrottslärare.
Följ oss på sociala medier!
Facebook: /stagneliusskolan
Instagram: stagneliusskolan

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)
Beteendevetenskap - Profil idrott & ledarskap | Stagneliusskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet
med inriktning Beteendevetenskap
Profil idrott och ledarskap (SABETL-ST)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

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/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

300

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

BETEENDEVETENSKAP PROFIL IDROTT OCH
LEDARSKAP
Inriktningskurser

450

Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Programfördjupningskurser

400

Hum/sam specialisering

100

Naturkunskap 2

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Idrott och hälsa 2*

100

*Utökat obligatoriskt ind. val – elever kan välja att endast läsa 100 p ind. val alt
200 p och därmed få 100 p utökat till 2600 p.

?

Vill du veta mer?
www.stagneliusskolan.nu
Rektor: Jens Nilsson,
0480-45 15 58, jens.nilsson1@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Rebecka Martinsson,
072-466 73 65, rebecka.martinsson@ksgyf.se

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)
Beteendevetenskap - Profil räddning & säkerhet | Stagneliusskolan

Räddning och
säkerhet
Den här profilen är för dig som vill få en inblick
i hur det är att arbeta som exempelvis brandman
och polis eller inom försvar, kustbevakning och
sjöräddning. Utbildningen ger en teoretisk
kunskap om hur säkerhetsarbetet fungerar
i samhället och är en bra grund för dig som
vill arbeta i yrken som ansvarar för räddning
och säkerhet.
Beteendevetenskapsinriktningen passar dig som vill
studera hur människor beter sig i olika situationer.
Du skaffar dig kunskaper om människan som individ
och som social varelse. Du kommer lära dig om hur
människor kommunicerar med varandra, utvecklas
och lär genom livet. Du studerar också ledarskap och
lär dig olika ledarstilar så att du kan bli en bra ledare.
PROFIL RÄDDNING OCH SÄKERHET
Beteendeinriktningens profil räddning och säkerhet
ger en inblick i hur säkerhetsarbetet fungerar i
samhället. Du får möjligheter att bredda dina
kunskaper inom folkhälsa, räddningstjänst samt
själv- och samhällsskydd. Dessutom fokuserar en
del av kurserna på vilken beredskap och organisation
som finns för stora olycksscenarier såsom kärnkraftsolyckor, översvämningar, bränder och kemiska olyckor.
Undervisningen är främst teoretisk men med flera
praktiska inslag bland annat i form av studiebesök,
fallstudier, övningar och rollspel. Utbildningens mål
är att ge dig en god inblick inom olika uniformsyrken.
Skolans mål är att i så stor utsträckning som möjligt
samarbeta med olika institutioner såsom brandkår,
polis, kriminalvård, ambulans och försvarsmakt.
EFTER UTBILDNINGEN
Utbildningen ger grundläggande behörighet till
yrkeshögskola, universitet och högskolor. Räddning
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och säkerhetsprofilen passar dig som vill ha en bred
utbildning för att därefter läsa vidare till exempelvis
brandman, polis, sjuksköterska, väktare eller kriminalvårdare. Men den passar även dig som tycker det verkar
intressant att jobba inom försvar, kustbevakning eller
sjöräddning. I vissa fall kan en komplettering av din
gymnasieexamen behövas, eller att du använder ditt
individuella val för att läsa in rätt behörighet.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)
Beteendevetenskap - Profil räddning & säkerhet | Stagneliusskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet
med inriktning Beteendevetenskap
Profil räddning och säkerhet (SABETR-ST)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

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/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

300

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

BETEENDEVETENSKAP
PROFIL IDROTT OCH LEDARSKAP
Inriktningskurser

450

Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Programfördjupningskurser

300

Hum/sam specialisering med inriktning mot
räddning och säkerhet

?

Vill du veta mer?
www.stagneliusskolan.nu
Rektor: Jens Nilsson,
0480-45 15 58, jens.nilsson1@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Rebecka Martinsson,
072-466 73 65, rebecka.martinsson@ksgyf.se

300

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Följ oss på sociala medier!
Facebook: /stagneliusskolan
Instagram: stagneliusskolan
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TEKNIKPROGRAMMET (TE) | Design & produktutveckling / Informations- & medieteknik /
Produktionsteknik / Samhällsbyggande & miljö / Teknikvetenskap | Lars Kaggskolan

Problemlösning
och teknik
Teknikprogrammet är ett gymnasieprogram för
dig som är nyfiken och kreativ och gillar att lösa
problem. Programmet ger dig kunskaper och
behörighet för högskolestudier inom främst
teknik och naturvetenskap, men även inom
andra områden. Utbildningen utvecklar dina
kunskaper om och färdigheter i teknik och
teknisk utveckling.
Utbildningen belyser teknikens roll i samspelet mellan
människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling.
Fysik, kemi och matematik är viktiga ämnen med
fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka,
beskriva och systematisera olika egenskaper hos
tekniska föremål och förlopp.
Programmet ger dig kunskaper om både befintlig
teknik och utveckling av ny teknik. Teknikutveckling
innebär att analysera behov, utveckla idéer, designa,
konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.
Mycket av arbetet sker i projektform från idé till
färdig produkt eller tjänst. Vi ger dig verktyg både
för fortsatta studier och i yrkeslivet.
INRIKTNINGAR
Design och produktutveckling
Den här inriktningen ger dig kunskaper om,
och färdigheter i, design och produktutveckling
där datorstyrd design, samt konstruktion, är
centrala. Inriktningen behandlar designprocess
och designmetodik.
Informations- och medieteknik
Inriktningen ger dig kunskaper om, och färdigheter i,
informations-, kommunikations- och medieteknik.
Inriktningen behandlar datorkommunikation,
programmering, digital media, webbutveckling
samt dator- och kommunikationsteknik.
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TEKNIKPROGRAMMET (TE) | Design & produktutveckling / Informations- & medieteknik /
Produktionsteknik / Samhällsbyggande & miljö / Teknikvetenskap | Lars Kaggskolan

Produktionsteknik
Om du läser den här inriktningen så får du kunskaper
om, och färdigheter i, produktion och företagande.
Inriktningen behandlar automation och hur produktionslinjer styrs samt ger produktionskunskaper inom
olika områden.
Samhällsbyggande och miljö
Den här inriktningen ger dig kunskaper om, och
färdigheter i, samhällsbyggande, miljö och arkitektur.
Inriktningen behandlar byggande och miljöfrågor ur
ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och
estetiskt, som ekonomiskt och socialt.
Teknikvetenskap
Om du läser den här inriktningen så får du kunskaper
om, och färdigheter i, teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering,
simulering, styrning och reglering. Inriktningen
fördjupar kunskaper om teknik, matematik och fysik.
EFTER UTBILDNINGEN
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande
program. Du kan till exempel läsa vidare till designer,
arkitekt, civilingenjör, lärare, systemutvecklare eller
kommunikatör inom media. Ditt val av inriktning på
programmet och individuella val ökar bredden på din
behörighet till högskola och universitet.

?

Vill du veta mer?
www.larskaggskolan.se
Rektor: Kristofer Bengtsson, 0480-45 16 05,
kristofer.bengtsson@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Anna Nilsson,
0480-45 16 20, anna.nilsson@ksgyf.se
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TEKNIKPROGRAMMET (TE) | Design & produktutveckling / Informations- & medieteknik /
Produktionsteknik / Samhällsbyggande & miljö / Teknikvetenskap | Lars Kaggskolan
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TEKNIKPROGRAMMET (TE) | Design & produktutveckling / Informations- & medieteknik /
Produktionsteknik / Samhällsbyggande & miljö / Teknikvetenskap | Lars Kaggskolan

Teknikprogrammet (TE-LK)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1100

- MEDIESPÅRET

Engelska 5

100

Programfördjupningskurser

400

Engelska 6

100

Digitalt skapande 1

100

Historia 1a1

50

Digitalt skapande 2

100

Idrott och hälsa 1

100

Gränssnittsdesign

100

Matematik 1c

100

Teknik specialisering eller Fysik 2

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

PRODUKTIONSTEKNIK

Religionskunskap 1

50

Inriktningskurser

300

Samhällskunskap 1b

100

Mekatronik 1

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Produktionskunskap 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Produktionsutrustning 1

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Programfördjupningskurser

400

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400

Cad-Cam

100

Fysik 1

150

Programmerbara styrsystem

100

Kemi 1

100

Robotteknik

100

Teknik 1

150

Teknik specialisering eller Fysik 2

100

SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
Inriktningskurser

300

Inriktningskurser

300

Bild och form 1a1

50

Arkitektur – hus

100

CAD 1

50

Hållbart samhällsbyggande

100

Design 1

100

Byggnadsverk

100

Konstruktion 1

100

Programfördjupningskurser

400

Programfördjupningskurser

400

Arkitektur – rum

100

CAD 2

50

Bild och form 1a1

50

CAD 3

50

CAD 1

50

Designmodeller

100

Geografiska informationssystem

100

Produktutveckling 1

100

Teknik specialisering eller Fysik 2

100

Teknik specialisering eller Fysik 2

100
TEKNIKVETENSKAP

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK

Inriktningskurser

300

Inriktningskurser

300

Fysik 2

100

Dator- och nätverksteknik

100

Matematik 4

100

Programmering 1

100

Teknik 2

100

Webbutveckling 1

100

Programfördjupningskurser

400

Biologi 1

100

- INFORMATIONSSPÅRET
Programfördjupningskurser

400

Engelska 7		

100

Programmering 2

100

Matematik 5

100

Webbserverprogrammering 1

100

Teknik specialisering

100

Gränssnittsdesign

100

Teknik specialisering eller Fysik 2

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

04 Högskoleförberedande program

73

05

Yrkesprogram
74

05 Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet Jenny Nyströmskolan		

76

Fritid och hälsa				
Pedagogiskt och socialt arbete
			

76
76

Bygg- och anläggningsprogrammet Lars Kaggskolan				 78
Husbyggnad			 				
Mark och anläggning
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BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)
Fritid och hälsa / Pedagogiskt och socialt arbete | Jenny Nyströmskolan

Programmet med
människan i centrum
Barn- och fritidsprogrammet passar dig som är
intresserad av ledarskap, pedagogik och som vill
arbeta med människor. Du lär dig att leda, möta,
assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna
i deras utveckling. Utbildningen passar dig som
vill arbeta inom pedagogiska och sociala yrken
eller inom fritids- och friskvårdssektorn. Du kan
bli anställningsbar direkt efter gymnasiet inom
vissa yrken.
Utöver en yrkesexamen kan barn- och
fritidsprogrammet ge dig grundläggande
högskolebehörighet genom valen svenska 3
och engelska 6 som individuellt val.
Alla elever på barn- och fritidsprogrammet ska göra
15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) under
sina tre studieår. Detta ger dig en yrkeskunskap
och yrkesidentitet samt skapar kontakter för ditt
framtida yrkesliv.
Utbildningen ställer särskilda krav på dig som söker,
bland annat att du inte har belastningar i brottsregistret.
Till årskurs 2 väljer du någon av programmets två
inriktningar; Fritid och hälsa eller Pedagogiskt och
socialt arbete.
INRIKTNINGAR
Fritid och hälsa
Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta med
människor i alla åldrar inom fritids-, friskvårds- och
idrottsverksamheter med fokus på ledarskap. Du
får kunskap kring människors fritid och aktiviteter
inom t.ex. föreningar, fritidsgårdar, friluftsliv, hälsa
och friskvård. Utbildningen innehåller teori men
också besök, prova på-aktiviteter, temaarbeten och
ledaruppdrag vid olika evenemang.
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Pedagogiskt och socialt arbete
Inriktningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om
människors utveckling, lärande och om pedagogiska
verksamheter. Du får lära dig vad arbetet med barn i
förskola, förskoleklass, fritidshem och skola innebär.
Du får också kunskap om arbete i daglig verksamhet
och boende för barn med funktionsnedsättning.
Utbildningen innehåller teori men också besök
och ledaruppdrag vid olika evenemang.
EFTER UTBILDNINGEN
Efter din utbildning på inriktning pedagogisk och socialt
arbete är du behörig att arbeta som barnskötare, elevassistent, lärarassistent och pedagogisk assistent.
Efter din utbildning på inriktning fritid och hälsa blir du
anställningsbar inom fritids- och friskvårdssektorn.
Omsorgsassistent och personlig assistent blir du
oavsett inriktning. Utöver yrkesexamen kan barn- och
fritidsprogrammet ge dig grundläggande högskolebehörighet. Exempel på möjliga vägar inom yrkeslivet
är polis, socionom, fysioterapeut, arbetsterapeut,
behandlingsassistent, förskollärare, fritidsledare, lärare
med inriktning fritidshem/ grund-/ gymnasieskola och
omsorgspedagog m.m.

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)
Fritid och hälsa / Pedagogiskt och socialt arbete | Jenny Nyströmskolan

?

Vill du veta mer?
www.jennynystromskolan.se
Rektor: Helena Swahn Håkansson, 0480-45 17 02,
helena.swahn-hakansson@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Anne Hultenius,
0480-45 17 04, anne.hultenius@ksgyf.se
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

700

Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a2

50

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

FRITID OCH HÄLSA

NIU
Studier på barn- och fritidsprogrammet
går att kombinera med en nationell
idrottsutbildning (NIU) i någon av
idrotterna fotboll, och innebandy.
Läs mer om NIU på sid. 106.
För mer info kontakta:
Michael Grenstadius, 0480-45 15 40,
michael.grenstadius@ksgyf.se

Inriktningskurser

300

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200

Fritids- och idrottskunskap

100

Programfördjupningskurser

600

Aktivitetsledarskap

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Naturguidning 1

100

Skapande verksamhet

100

Specialpedagogik 1

100

Träningslära 1		

100

PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE

Barn- och fritidsprogrammet (BF-JN)

Inriktningskurser

300

Socialt arbete 1

100

Pedagogiskt arbete

200

Programfördjupningskurser

600

Aktivitetsledarskap

100

Grundläggande vård och omsorg

100
100

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

Naturguidning 1

Engelska 5

100

Skapande verksamhet

100

Historia 1a1

50

Specialpedagogik 1

100

Idrott och hälsa 1

100

Barns lärande och växande

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

INDIVIDUELLT VAL

200

Religionskunskap 1

50

GYMNASIEARBETE

100

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

TOTALT PROGRAMMET

2500
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BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET (BA)
Husbyggnad / Mark och anläggning / Måleri / Plåtslageri | Lars Kaggskolan

Jobba inom bygg- och
anläggningsbranschen
Bygg- och anläggningsprogrammet är för
dig som vill arbeta inom något av bygg- och
anläggningsbranschens yrken. Beroende på
vilken inriktning du väljer kommer du att få
goda yrkeskunskaper inom något av områdena
husbyggnad, anläggning, måleri eller plåtslageri.
Utbildningen ger dig en stabil grund för livslångt
lärande inom ditt yrke eller genom vidare studier
vid yrkeshögskola, högskola och universitet.
Skolan har ett mycket gott samarbete med branschorganisationerna vilket gör att du får en utbildning
anpassad för dagens och framtidens krav. Undervisningen innehåller inslag som gör dig förberedd för
arbete såväl inom, som utom, Sveriges gränser.
Lars Kaggskolans bygg- och anläggningsprogram är
en branschrekommenderad utbildning.
INRIKTNINGAR
Husbyggnad
Inriktningen för dig som vill jobba med nybyggnation,
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renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler
i små och stora byggföretag. Exempel på yrken är
träarbetare, golvläggare, murare och betongarbetare.
Du får lära dig husbyggnadsprocessens alla stadier från
projektering till det att objektet är färdigt att användas.
Du jobbar med grundläggande byggnadsarbeten i
varierande material och får möjlighet att lära dig om
olika byggnadskonstruktioner, tillsammans med de krav
som gäller för nybyggnation, renovering samt om- och
tillbyggnad. Lagar och bestämmelser och hur du söker
information om detta är viktig kunskap.
Mark och anläggning
Den här inriktningen är till för dig som vill jobba utomhus med markarbeten. En markanläggare arbetar ofta
tillsammans med fordonsförare till anläggningsmaskiner
där de tillsammans utför planering och iordningställande
av grönytor, sten och asfaltbeläggningar. I utbildningen
till markanläggare får du även lära dig att bygga vattenoch ledningsnät och grundlägga stabil mark för vägar
och byggnader.

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET (BA)
Husbyggnad / Mark och anläggning / Måleri / Plåtslageri | Lars Kaggskolan

Måleri
Inriktningen är för dig som vill jobba med ny- och
ommålning av invändiga och utvändiga ytor,
uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial, samt
få kunskaper om färgens estetiska och skyddande
värden. Efter tre år på Lars Kaggskolan är du redo
för en lärlingsanställning som byggnadsmålare. Du
kommer att utveckla din förmåga att planera och
utföra olika typer av målningsarbeten och uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial. Färglära, olika
måleritekniker och målningsmaterialens estetiska
och skyddande funktion är viktiga kunskaper för en
duktig byggnadsmålare. Du kommer att få lära dig
om hur olika verktyg och material används och
vårdas. Även här är lagar och bestämmelser och hur
du söker information om detta viktig kunskap.
PLÅTSLAGERI
Som byggnadsplåtslagare arbetar du med att lägga tak,
montera olika plåtdetaljer på hus och beklädnader på
fasader. Arbetet sker både inom- och utomhus och

inte sällan på hög höjd. En byggnadsplåtslagare bör
vara en bra problemlösare och vara kreativ. Du kommer
att få lära dig att jobba med olika verktyg och material.
Lagar och bestämmelser och hur du söker information
om detta får du också lära dig.
EFTER UTBILDNINGEN
Efter gymnasiet sker färdigutbildningen som anställd
lärling i ett bygg-/måleriföretag. Efter cirka 2,5 år
som lärling erhåller du ett yrkesbevis. Du har
möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till
högskola/universitet på Lars Kaggskolan inom ramen
för individuellt val. Du kan också välja att läsa vidare
på yrkeshögskola.
LÄRLING
Detta yrkesprogram går också att läsa som gymnasielärling från årskurs 2. Det innebär att du har mindre
schemabunden tid i skolan och i högre grad är ute på
en arbetsplats för att uppnå dina yrkeskunskaper.
Läs mer på sid. 11.
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BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET (BA)
Husbyggnad / Mark och anläggning / Måleri / Plåtslageri | Lars Kaggskolan

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA-LK)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

MARK OCH ANLÄGGNING

Engelska 5

100

Inriktningskurser

500

Historia 1a1

50

Anläggningsprocessen

200

Idrott och Hälsa 1

100

Anläggning 1

100

Matematik 1a

100

Anläggning 2 		

200

Naturkunskap 1a1

50

Programfördjupningskurser

700

Religionskunskap 1

50

Anläggning - gröna ytor

200

Samhällskunskap 1a1

50

Anläggning - ledningsbyggnad

200

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Anläggning - stensättning

100

Anläggning - vägbyggnad

100

Beläggningsarbeten

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

HUSBYGGNAD

Inriktningskurser

400

Måleriprocessen

200

Inriktningskurser

700

Måleri 1

200

Byggprocessen

200

Programfördjupningskurser

800

Husbyggnad 1

100

Måleri 2

200

Husbyggnad 2

200

Måleri 3

200

Husbyggnad 3 – ombyggnad

200

Måleri 4

200

Måleri 5

200

- HUSBYGGNAD BETONG
Programfördjupningskurser

500

Betong 1 – lågform och platta på mark

100

PLÅTSLAGERI

Betong 2 – väggar och pelare

100

Inriktningskurser

400

Betong 3 – bärlag

100

Plåtslageri – grunder

100

Betong 4 – golv

100

Plåtslageriprocessen

200

Specialyrken 1

100

Ventilationsplåtslageri		

100

Programfördjupningskurser

800

- HUSBYGGNAD GOLV
Programfördjupningskurser

500

Byggnadsplåtslageri 1

200

Golvläggning 1

100

Byggnadsplåtslageri 2

200

Golvläggning 2 – våtrum

100

Byggnadsplåtslageri 3

200

Golvläggning 3 – trä och laminat

200

Byggnadsplåtslageri 4

200

Tätskikt våtrum

100
INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

- HUSBYGGNAD MUR
Programfördjupningskurser

500

Mur- och putsverk 1 – grundmurar

100

Mur- och putsverk 2 – murverk

100

Mur- och putsverk 3 – puts

100

Tätskikt våtrum

100

Specialyrken 1

100

- HUSBYGGNAD TRÄ
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MÅLERI

Programfördjupningskurser

500

Trä 1 – stommar

100

Trä 2 – beklädnad

100

Trä 3 – montage

100

Tätskikt våtrum

100

Elementmontering

100
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Vill du veta mer?
www.larskaggskolan.se
Rektor: Märit Truuts,
0480-45 16 11, marit.truuts@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Agneta Hult,
0480-45 16 19, agneta.hult@ksgyf.se

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET (BA)
Husbyggnad / Mark och anläggning / Måleri / Plåtslageri | Lars Kaggskolan
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EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (EE)
Automation / Dator- och kommunikationsteknik / Elteknik / Energiteknik | Lars Kaggskolan

För dig som
vill jobba med
modern teknik
El- och energiprogrammet är för dig som vill arbeta
med modern teknik inom automation, dator- och
kommunikationsteknik, elteknik eller energiteknik.
Utbildningen är yrkesinriktad och det finns goda
möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet. Första
året läser alla elever gemensamt och sedan väljer du
inriktning inför årskurs 2.
Programmet erbjuder APL (arbetsplatsförlagt lärande)
upp till 15 veckor, men även 20 veckor (för ETG på
etablerade branschföretag inom regionen). Inom
utbildningen finns möjlighet att läsa till grundläggande
behörighet till högskola och universitet.
INRIKTNINGAR
Automation
Inriktningen automation ger kunskaper inom datorteknik
och drift- och underhållsteknik. Det innebär att du utbildas
i förmågan att planera, installera och driftsätta automatiserade anläggningar. Du kommer även att arbeta
yrkesmässigt med till exempel underhållsarbete och
felsökning i automatiserade anläggningar.
Dator- och kommunikationsteknik
Inom den här inriktningen utbildas du för arbete inom tre
stora yrkesområden. Det första området omfattar arbete
med persondatorer, servrar, operativsystem, nätverk och
support. Nästa område innebär arbete inom hemelektronik, där du får lägga tyngdpunkten på installation och
driftsättning av till exempel mediesystem, hemmabio och
projektorer. Det tredje området behandlar arbete inom
teleinstallation, såsom installation och driftsättning av
inbrottslarm, passagesystem och antennsystem.
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EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (EE)
Automation / Dator- och kommunikationsteknik / Elteknik / Energiteknik | Lars Kaggskolan

Branschrekommenderad
Lars Kaggskolans inriktning
elteknik inom el- och
energiprogrammet är en
branschrekommenderad
utbildning.

Elteknik
Du lär dig att installera elcentraler, belysning och
elmotorer, men också larm, datanät och övervakningsanläggningar. Felsökning, underhåll och service är
viktiga inslag. Du får också lära dig att kontrollera och
dokumentera dina elanläggningar. På Lars Kaggskolans
elteknikutbildning arbetar vi enligt det branschrekommenderade ETG-konceptet vilket innebär att du efter
tre år i utbildning kommer att vara färdig elektriker.
Lärlingstid och yrkesprov ingår i utbildningen.
Energiteknik
Du får kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten och servicefunktioner inom bostäder

och större el- och fastighetsanläggningar. Inriktningen
leder till att du utvecklar förmågan att arbeta med
energistyrning (värme, ljus och ventilation) inom olika
yrkesbranscher. På inriktningen arbetar vi bland annat
med energieffektivisering, energiproduktion, mätning,
installation av t.ex. solceller, värmepumpar m.m.
EFTER UTBILDNINGEN
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som
installationselektriker, automationstekniker, industrielektriker, nätverkstekniker, servicetekniker, drift- och
underhållstekniker, driftoperatör med mera. Det finns
även möjlighet till vidareutbildning inom exempelvis
yrkeshögskola, högskola och universitet.
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EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (EE)
Automation / Dator- och kommunikationsteknik / Elteknik / Energiteknik | Lars Kaggskolan

84

05 Yrkesprogram

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (EE)
Automation / Dator- och kommunikationsteknik / Elteknik / Energiteknik | Lars Kaggskolan

El- och energiprogrammet (EE-LK)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

ELTEKNIK

Engelska 5

100

Inriktningskurser

500

Historia 1a1

50

Elkraftteknik

100

Idrott och Hälsa 1

100

Praktisk ellära

100

Matematik 1a

100

Elinstallationer 		

200

Naturkunskap 1a1

50

Kommunikationsnät 1

100

Religionskunskap 1

50

Programfördjupningskurser

700

Samhällskunskap 1a1

50

Belysningsteknik

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Data- och medianät

100

Ellära 1

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400

Elmotorstyrning

100

Datorteknik 1a

100

Fastighetsautomation 1

100

Elektromekanik

100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

Energiteknik

100

Support och hemservice

100

Mekatronik 1

100
ENERGITEKNIK
Inriktningskurser

600

400

Avhjälpande underhåll 1

100

Mät- och reglerteknik

100

Praktisk ellära

100

Mät- och styrteknik

100

Energiteknik 2

100

Programmerbara styrsystem

100

Fastighetsautomation 1

100

Praktisk ellära		

100

Fastighetsautomation 2

100

Programfördjupningskurser

800

Förnybar energi

100

AUTOMATION		
Inriktningskurser

Avhjälpande och förebyggande underhåll

100

Programfördjupningskurser

600

Elkraftteknik

100

Elkraftteknik

100

Ellära 1

100

Ellära 1

100

Elmotordrivsystem

100

Mät- och reglerteknik

100

Fastighetsautomation 1

100

Programmerbara styrsystem

100

Robotteknik

100

Support och hemservice

100

Support och hemservice

100

Svets grund

100

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

INDIVIDUELLT VAL

200

Inriktningskurser

400

GYMNASIEARBETE

100

Dator- och nätverksteknik

100

Elektronik och mikrodatorteknik

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Kommunikationsnät 1

100

Nätverksteknik

100

Programfördjupningskurser

800

Antenn- och kabel-TV-teknik

100

Bild- och ljudanläggningar

100

Ellära 1

100

Inbrottslarmssystem

100

Kommunikationsnät 2

100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

Nätverkssäkerhet

100

Support och hemservice

100

?

Vill du veta mer?
www.larskaggskolan.se
Rektor: Märit Truuts, 0480-45 16 11,
marit.truuts@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Agneta Hult,
0480-45 16 19, agneta.hult@ksgyf.se
Följ oss på sociala medier!
Facebook: /bygglarskagg
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FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET (FT)
Karosseri & lackering / Lastbil & mobila maskiner / Personbil | Lars Kaggskolan

En framtid inom
fordonsbranschen
Fordons- och transportprogrammet är en
branschcertifierad utbildning för dig som vill
arbeta med service, felsökning och reparation
av fordon, såsom personbilar och lätta lastbilar
eller lastbilar och mobila maskiner. För att
kunna göra detta måste du ha grundläggande
yrkeskunskaper inom fordonsteknik.
Under din utbildning hos oss lär du dig hur det moderna
fordonet är uppbyggt och hur motor, drivlina, bromsar
och elektroniksystem är uppbyggda och samverkar.
Undervisningen är upplagd efter ett stationssystem där
du arbetar individuellt eller i grupp med olika moment,
både teoretiskt och praktiskt. I årskurs 2 kan du söka ett
stipendium för bidrag till din körkortsutbildning. Lars
Kaggskolan är motorbranschcertifierad vilket innebär att
vi följer skolverkets krav och branschens rekommendationer på hur en bra utbildning ska vara samt att ledande
fordonsföretag i regionen har god insyn i verksamheten.
Under årskurs 1 söker du till en av våra inriktningar.
NRIKTNING
Karosseri och lackering - lärlingsförlagd
På inriktning karosseri och lackering får du kunskaper i
lackering av fordon samt diagnostik och reparation av
karosser. Inriktningen kan leda till arbete som bilskadereparatör eller billackerare. Utbildningen är lärlingsförlagd från och med årskurs 2. Inriktningen genomförs
i samarbete med Lugnetgymnasiet i Falun som är en
branschskola för både karosseri och lackering. Du gör
din lärlingsutbildning i Kalmars närmiljö där lärare från
Falun följer din utveckling men där du samtidigt är en
del av lärlingsutbildningen på Lars Kaggskolans fordonsutbildning så alla gymnasiegemensamma ämnen samt
gemensamma samlingar gör du med dina klasskamrater
från årskurs 1. Årskurs 3 avslutas med att du genomför
ett branschprov och om du vill går du vidare till ett fjärde
år. Ett val som kan avslutas med ett gesällbrev.
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FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET (FT)
Karosseri & lackering / Lastbil & mobila maskiner / Personbil | Lars Kaggskolan

Lastbil och mobila maskiner - lärlingsförlagd
Den här inriktningen är för dig som vill arbeta med
lastbilar och andra tyngre fordon. På utbildningen får
du grundläggande kunskap inom diagnostik, reparation
och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen kan leda till arbete som lastbilsmekaniker eller
maskinmekaniker. Inriktningen är en företagsförlagd
lärlingsutbildning från och med årskurs 2.
Personbil
Om du vill arbeta med personbilar och lätta lastbilar i
modern verkstadsmiljö så är detta inriktningen för dig.
Du arbetar med traditionell fordonsteknik men också
den senaste tekniken inom el- och hybridfordon. Under

utbildningen får du lära dig att serva, underhålla och
reparera motor, drivlina, el- och elektroniksystem samt
mycket mera inom personbilstekniken. Du kommer att
använda svenska och engelska manualer och digitala
informationssystem för att hitta fakta kring bilen och
instruktioner om hur den ska repareras.
EFTER UTBILDNINGEN
Fordons- och transportprogrammet syftar till att ge dig
förutsättningar till yrkesarbete direkt efter gymnasieskolan. Du kan söka vidareutbildningar direkt eller efter
några års yrkeserfarenhet. Du som önskar har möjlighet
att läsa in grundläggande behörighet till högskola/
universitet under tiden hos oss på Lars Kaggskolan.
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FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET (FT)
Karosseri & lackering / Lastbil & mobila maskiner / Personbil | Lars Kaggskolan

Fordons- och transportprogrammet (FT-LK)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

PERSONBIL

Engelska 5

100

Inriktningskurser

400

Historia 1a1

50

Personbilar – verkstad och elteknik

100

Idrott och Hälsa 1

100

Personbilar – basteknik

100

Matematik 1a

100

Personbilar – service och underhåll 1

100

Naturkunskap 1a1

50

Personbilar – service och underhåll 2

100

Religionskunskap 1

50

Programfördjupningskurser

800

Samhällskunskap 1a1

50

Personbilar - förbränningsmotorer

100

100

Personbilar – kraftöverföring

100

Personbilar - chassi och bromsar

100

Personbilar – system- och diagnosteknik 1

200

Personbilar – system- och diagnosteknik 2

100

El- och hybridfordon 1		

100

El- och hybridfordon 2		

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400

Fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden

200

Fordonsteknik – introduktion

200

KAROSSERI OCH LACKERING
Inriktningskurser

400

Riktningsteknik - introduktion

200

Lackeringsteknik - introduktion

200

Programfördjupning - Karosseri

800

Karosserikonstruktioner och inredning

200

Riktbänkssystem

200

Skadebesiktning och produktionsflöde

100

Skarvnings- och sammanfogningsteknik

300

Programfördjupning - Lackering

800

Baskurs i lackering

300

Färg och dekorationslackering

100

Lackeringssystem

200

Lackeringsteknik - applicering

100

Produktionsflöden

100

?

Vill du veta mer?
www.larskaggskolan.se
Rektor: Märit Truuts,
0480-45 16 11, marit.truuts@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Patrick Williamsson,
0480-45 16 33, patrick.williamsson@ksgyf.se

LASTBIL OCH MOBILA MASKINER
Inriktningskurser

400

Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik 100
Lastbilar och mobila maskiner – basteknik

100

Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1 100
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2 100
Programfördjupningskurser

800

Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer

100

Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer

100

Lastbilar – kraftöverföring

100

Mobila maskiner – hydraulsystem

200

Lastbilar - chassi och bromsar

100

Lastbilar – system- och diagnosteknik 1

100

Lastbilar – system- och diagnosteknik 2

100
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HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPRROGRAMMET (HA)
Handel & service | Stagneliusskolan

Förbered dig för handel
och företagande
För dig som vill ha en modern, populär och
unik utbildning. Handels- och administrationsprogrammet handlar om att lära sig kommunicera
med andra människor genom att du tränar din
förmåga att utveckla relationer med arbetskamrater och affärskontakter samt att använda
IT på olika sätt. Teori och praktiska moment
ingår i utbildningen.
I dag är service och goda kundrelationer mycket viktiga.
Utbildningen kommer att utveckla din förmåga att
utföra arbetsuppgifter inom försäljning, inköp, service,
marknadsföring, ekonomi och företagande. Handel
förutsätter kontakter mellan människor och det
personliga mötet är alltid viktigt och i fokus.
Här fördjupas även dina kunskaper om entreprenörskap
och eget företagande då vi periodvis arbetar i projektform, bland annat med Ung Företagsamhet. I yrkesrollen ingår att ta eget ansvar och handla med omdöme.
Programmet lägger därför stor vikt vid din förmåga
att agera på ett etiskt riktigt sätt.
INRIKTNING
Handel och service
Den här inriktningen ger dig goda kunskaper inför
arbete i butik eller hos en grossist, men även som
representant för olika återförsäljare. Här lär du dig
att utföra arbetsuppgifter inom handel - både fysiska
butiker och e-handel - med varor och tjänster.
Under dina tre år på programmet kommer du också
att få kunskaper och färdigheter i praktisk marknadsföring, butiksmatematik, affärsdrift och ledarskap.
Du kommer att med moderna programvaror få skapa
och underhålla webbplatser.
Genom samarbeten med det lokala näringslivet får
du även möjlighet att utveckla dina kunskaper nära
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verkligheten. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
i årskurs 2 och 3 bidrar till att du utvecklar dina
yrkeskunskaper inom handel och service och blir
en del av gemenskapen på en arbetsplats.
EFTER UTBILDNINGEN
Efter utbildningen har du de kunskaper som krävs
för ett arbete inom olika handelsyrken. Utbildningen
kan leda till arbete inom till exempel försäljning,
marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning,
inköp eller kundservice.
Vill du fortsätta att studera efter utbildningen finns
det möjlighet att läsa in grundläggande behörighet
till högskola/universitet genom dina individuella val.
Det finns också ett flertal vidareutbildningar inom
exempelvis försäljning, företagande, ekonomi och
handel på yrkeshögskolor.

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPRROGRAMMET (HA)
Handel & service | Stagneliusskolan

Handels- och administrationsprogrammet (HA-ST)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

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/Svenska som andraspråk 1

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400

Branschkunskap handel och administration

100

Entreprenörskap

100

Information och kommunikation 1

100

Servicekunskap

100

HANDEL OCH SERVICE
Inriktningskurser

500

Affärsutveckling och ledarskap

100

Inköp 1

100

Näthandel 1

100

Personlig försäljning 1

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Programfördjupningskurser

700

Entreprenörskap och företagande

100

Handel – specialisering

100

Information och kommunikation 2

100

Personlig försäljning 2

100

Praktisk marknadsföring 2

100

Praktisk marknadsföring 3

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

?

Vill du veta mer?
www.stagneliusskolan.nu
Rektor: Anna Berkeby,
0480-45 15 41, anna.berkeby@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Cajsa Svensson,
072-466 73 64, cajsa.svensson@ksgyf.se
Följ oss på sociala medier!
Facebook: /stagneliusskolan
Instagram: stagneliusskolan
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HANTVERKSPROGRAMMET (HV)
Lars Kaggskolan

Ett kreativt hantverk
som verkligen syns
Hantverksprogrammet riktar sig till dig som
vill arbeta kreativt med människor och service.
Vi blandar praktisk och teoretisk kunskap
inom stil, form, proportioner, färg, kemi,
arbetsmiljö, ekonomi och entreprenörskap etc.
Du kommer få arbeta på modeller och kunder
och då yrkesutgångarna är serviceyrken som
handlar om att upprätthålla goda kundkontakter
lägger vi stor vikt vid service, bemötande och
försäljning i utbildningen.
Första året är gemensamt oavsett yrkesutgång. Syftet
är att du ska få jobba med olika moment och därmed
få inblick i de olika yrkesutgångarna, frisör, barberare
och hår- och makeupstylist. I slutet av årskurs 1 söker
du yrkesutgång till årskurs 2. Urvalet till ett bestämt
antal platser inom yrkesutgångarna sker utifrån dina
betyg i årskurs 1.
På Hantverksprogrammet finns skickliga och
erfarna lärare och modern professionell utrustning
i ändamålsenliga lokaler. Arbetsplatsförlagt lärande
(APL), förläggs i minst 15 veckor i samverkan med
etablerade branschföretag inom regionen.
PÅ HANTVERKSPROGRAMMET FINNS TVÅ
OLIKA YRKESUTGÅNGAR:
Frisör
Inom frisöryrkesutgången kommer du få jobba med olika
klipptekniker samt olika former av färg-, permanentoch stylingtekniker. Du klipper även skägg och gör brudoch baluppsättningar. Under din utbildning till frisör
kommer du att uppleva en tydlig koppling till yrkeslivet
genom arbetsplatsförlagt lärande på frisörsalonger,
men också i skolans egen frisersalong. Vårt mål är att
du ska vara redo för att jobba som frisöraspirant efter
avslutad utbildning på skolan för att därefter kunna
avlägga gesällprovet i frisöryrket och bli behörig frisör.
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LÄRLING
Detta yrkesprogram går också
att läsa som gymnasielärling från
årskurs 2. Det innebär att du har
mindre schemabunden tid i skolan
och i högre grad är ute på en
arbetsplats för att uppnå dina
yrkeskunskaper.
Läs mer på sid. 11.

Hår- och makeupstylist
Du kommer arbeta med de senaste trenderna och få
vara kreativ. För att bli duktig krävs att du är bra på att
möta nya människor, har tålamod och gillar att arbeta
med stil, färg och form. Du som utbildar dig till håroch makeupstylist har en stor arbetsmarknad framför
dig. Mode, skönhet, event, film, reklam och teater är
alla exempel på växande och spännande branscher
där du kan arbeta i framtiden. ”Personal shopper” är
också en växande marknad bland olika butiker och ett
konkurrensmedel för att bemöta näthandeln.

HANTVERKSPROGRAMMET (HV)
Lars Kaggskolan

Hantverkssprogrammet (HV-LK)

Barberare ev. framtida yrkesutgång
I dagsläget erbjuds inte barberarutgången, men över tid
kan beslut förändras om att starta utgången förutsatt
att intresse från branschen ökar. Inom barberaryrkesutgången kommer du att fördjupa dig i olika herrtekniker
när det gäller såväl hår som skägg och knivrakning. Du
kommer att jobba med både sax, maskin samt med kniv
i olika längder på hår och skägg. Under din utbildning till
barberare kommer du att uppleva en tydlig koppling till
yrkeslivet genom arbetsplatsförlagt lärande på salonger.
Vårt mål är att du skall vara redo att efter din utbildning ha
möjlighet att ta gesällbrev i barberaryrket och därmed
bli behörig barberare.
EFTER UTBILDNINGEN
Vårt mål är du ska vara redo för att jobba som
frisöraspirant, barberare eller hår- och makeupstylist
efter gymnasiet. Frisöraspirant innebär att du är anställd
som trainee på en salong. Du jobbar som trainee i
3 000 timmar efter gymnasieutbildningen. Därefter
har du möjlighet att göra gesällprovet för att visa att
du klarar branschens krav för att få gesällbrev i frisör/
barberaryrket. Med ett gesällbrev i din hand betraktas
du som färdigutbildad frisör både i Sverige och utomlands. Som barberare har du möjlighet till att avlägga
barberare gesällen direkt efter avslutad utbildning.
För dig som utbildat dig mot hår- och makeupstylist
så kan du efter utbildningen söka arbete inom mode,
skönhet, butik, TV, film och teater. Du som önskar har
möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola/universitet hos oss på Lars Kaggskolan inom ramen
för individuellt val med 100 poäng utökat program.
Följ oss på sociala medier!
Facebook: /hvkagg

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

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/Svenska som andraspråk 1

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400

Entreprenörskap

100

Hantverk – introduktion

200

Tradition och utveckling

100

FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST
Inriktningskurser

300

Frisör 1

200

Material och miljö 				

100

Programfördjupningskurser - Frisör

900

Frisör 2

200

Frisör 3

200

Frisör 4

200

Frisör 5

200

Frisör 6a

100

Programfördjupningskurser - Hår och makeupstylist 900
Hår- och makeupstylist 2

200

Hår- och makeupstylist 3

200

Hår- och makeupstylist 4

200

Personlig försäljning 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Matematik 2a

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

?

Vill du veta mer?
www.larskaggskolan.se
Rektor: Jonas Hallén,
0480-45 16 12,
jonas.hallen@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare:
Agneta Hult, 0480-45 16 19,
agneta.hult@ksgyf.se
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HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET (HT)
Jenny Nyströmskolan

Med hela världen
som arbetsplats
Hotell- och turismprogrammet är ett lärlingsprogram för dig som i framtiden vill arbeta
i världens snabbast växande bransch. Du
gillar fart och fläkt och att ”hålla många
bollar i luften”. Din personliga förmåga att
möta människor utvecklas och du förbereds
inför ditt framtida yrkesliv.
Utbildningen passar dig som brinner för att ge service
och att vara problemlösare. Du får möjlighet att möta
människor från världens alla länder. Utbildningen ger dig
också chansen att kunna arbeta utomlands på många
spännande arbetsplatser, inom hotell som turism.
Hotell- och turismprogrammet ger dig kunskaper
för arbete inom ett hotells olika avdelningar och
konferensverksamhet. Du får också fördjupade
kunskaper i service och bemötande samt förmåga
att organisera, planera och genomföra möten
och evenemang.
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I årskurs 1 är undervisningen helt och hållet förlagd
på skolan och du ingår i en lärlingsklass. I årskurs 2
och 3 är den största delen av undervisningen i
karaktärsämnen APL-förlagd (arbetsförlagt lärande)
vilket innebär att en stor del av utbildningen sker
direkt på hotell- och konferensanläggningar.
Skolan samarbetar med framgångsrika hotell- och
konferensarbetsplatser i regionen, men även med
arbetsplatser i övriga Sverige och utomlands.
EFTER UTBILDNINGEN
Efter avslutad utbildning har du goda förutsättningar att arbeta och utvecklas vidare inom
branschen. Du kan t.ex arbeta i reception, som
konferensvärd, frukostvärd, med mässor och
evenemang och försäljning.
Du som önskar har möjlighet att läsa in grundläggande
behörighet till högskola/universitet hos oss på Jenny
Nyströmskolan inom ramen för individuellt val.

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET (HT)
Jenny Nyströmskolan

Hotell- och turismprogrammet (HT-JN)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

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/Svenska som andraspråk 1

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

700

Besöksnäringen

100

Engelska 6

100

Entreprenörskap

100

Konferens och evenemang

100

Logi

100

Reception 3

100

Service och bemötande 1

100

HOTELL OCH KONFERENS

?

Inriktningskurser

400

Frukost och bufféservering

100

Våningsservice 1

100

Reception 1

100

Reception 2

100

Programfördjupningskurser

500

Aktiviteter och upplevelser

100

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

100

Konferens 1

100

Servering 1

100

Reception 2

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Vill du veta mer?
www.jennynystromskolan.se
Rektor: Marie Wolke,
0480-45 17 17, marie.wolke@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Anne Hultenius,
0480-45 17 04, anne.hultenius@ksgyf.se
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RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET (RL)
Bageri & konditori / Kök & servering - lärling | Jenny Nyströmskolan

Stora möjligheter i
en växande bransch
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är
ett yrkesprogram som ger dig ett smakfullt,
engagerat och branschnära lärande där du
blir sedd. Programmet ger dig en god och bred
utbildning för att du ska kunna arbeta inom
bageri och konditori eller kök och servering.
TILLSAMMANS UTMANAR VI OSS I DET
PRAKTISKA ARBETET FÖR GÄSTER OCH KUNDER
På programmet får du, av engagerade och skickliga
lärare, lära dig de grundläggande praktiska
kunskaperna som du behöver för alla inriktningar
och därefter möjlighet att specialisera dig inom
din valda inriktning. Minst 15 veckors APL
(arbetsplatsförlagt lärande) finns inplanerat
under dina tre år på programmet, vilket ger dig
värdefulla kontakter. Vi kan också erbjuda praktikplatser utomlands och arbetar sedan länge med
restauranger i bl. a. Frankrike, Holland, Spanien
och England.
INRIKTNINGAR
Restaurang- och livsmedelsprogrammet har två
inriktningar. Första året får du prova de olika
inriktningarna och därefter välja den inriktning
som passar dig bäst.
Bageri och konditori - skolförlagd
Här får du lära dig baka på ett hantverksmässigt
sätt för att du ska förstå hur allt hänger ihop.
Du kommer lära dig alla grunder inom bageri och
konditori, från olika sorters matbröd, kaffebröd
och wienerbröd till nyare sorters tårtor och
bakelser. Olika sorters desserter, chokladpraliner
och konfektyrer kommer du också att lära dig mer
om. Det som produceras i bageriet säljer eleverna
i sin bageributik på skolan. Detta ger dig som elev
erfarenhet och kunskap i bemötande med kunder.

96

05 Yrkesprogram

Kök och servering - lärlingsförlagd
I skolans topputrustade restaurangkök får du lära dig
allt om mat och att laga alla typer av rätter. Skolan
arbetar aktivt med att utveckla din förmåga till ett
kreativt skapande. Inom servering lär du dig mycket
om olika drycker, att arbeta i bar och att servera.
Bemötande och att ge service är i fokus. Tillsammans
driver programmet sin egen restaurang på skolan,
som håller öppet vissa dagar både lunch och kvällstid.
I restaurangen ges du möjlighet att få kunskaper i
skarpt läge.
Inriktningen kök och servering läser du som gymnasielärling från och med årskurs 2. Det innebär att du
vissa dagar har undervisning i skolan och andra dagar
är du på en utvald arbetsplats. Tillsammans med
yrkeskunniga handledare på arbetsplatsen uppnår
du dina yrkeskunskaper.
För mer information, kontakta programmets studieoch yrkesvägledare.

RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET (RL)
Bageri & konditori / Kök & servering - lärling | Jenny Nyströmskolan

VÄLKOMMEN TILL DITT FRAMTIDSYRKE
Programmet är ett yrkesprogram som ger dig förutsättningar att få ett arbete direkt efter gymnasietiden.
Genom ditt individuella val kan du också läsa kurser
och då få större behörighet för framtida studier.

GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Ifall du vill läsa vidare efter gymnasiet och få en
grundläggande behörighet så har du möjlighet
att välja svenska 2 och 3 samt engelska 6 som
individuellt valt under din gymnasietid.

EFTER UTBILDNINGEN
Efter avslutad gymnasieutbildning kan du, beroende på
vilken inriktning du valt, söka arbete inom en mängd
branscher och arbetsplatser. Det kan vara som bagare
och konditor, inom dagligvaruhandel, i festkök eller på
delikatessavdelning. En annan möjlig väg är att arbeta
som kock eller servitör. Du kan även arbeta som
bartender, säljare eller matinformatör.

Följ oss på sociala medier!
Facebook:
/restaurangprogrammetkalmar
/bagerikonditorijennynystromskolan

Du kan också studera vidare. För dig som vill utvecklas
ytterligare inom yrket finns möjlighet att direkt efter
gymnasiet läsa vidare på yrkeshögskola, exempelvis
Grythyttan. Självklart kan du också söka till högskolor
om du under din gymnasieperiod valt de kurser som
ger grundläggande behörighet dit.
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RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET (RL)
Bageri & konditori / Kök & servering - lärling | Jenny Nyströmskolan

Älska
det
du
gör!
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RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET (RL)
Bageri & konditori / Kök & servering - lärling | Jenny Nyströmskolan

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL-JN)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

KÖK OCH SERVERING - LÄRLING

Engelska 5

100

Inriktningskurser

300

Historia 1a1

50

Matlagning 1

100

Idrott och Hälsa 1

100

Mat och dryck i kombination

100

Matematik 1a

100

Servering 1

100

Naturkunskap 1a1

50

Programfördjupningskurser - Kök

700

Religionskunskap 1

50

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

100

Samhällskunskap 1a1

50

Matlagning 2

200

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Matlagning 3

200

Servering 2

200

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400

Programfördjupningskurser - Servering

700

Hygien		

100

Arrangemang

100

Livsmedels- och näringskunskap 1

100

Barteknik

100

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

100

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

100

Service och bemötande 1

100

Matlagning 2

200

Servering 2

200

BAGERI OCH KONDITORI

?

Inriktningskurser

300

INDIVIDUELLT VAL

200

Bageri 1

100

GYMNASIEARBETE

100

Konditori 1

100

Choklad och konfektyr

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Programfördjupningskurser

900

Bageri 2

200

Bageri 3

100

Bageri 4

100

Konditori 2

200

Konditori 3

100

Konditori 4

100

Konditori – specialisering

100

Vill du veta mer?
www.jennynystromskolan.se
Rektor: Marie Wolke,
0480-45 17 17, marie.wolke@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Yvette Ljunggren,
0480-45 17 34, yvette.ljunggren@ksgyf.se
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VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET (VF)
Ventilation - lärling / VVS | Lars Kaggskolan

Tekniska lösningar
inom VVS
VVS- och fastighetsprogrammet är för dig med
intresse av teknik och som har praktisk förmåga.
Du får lära dig i praktik och teori om installation,
service och underhåll av till exempel värme- och
sanitetssystem, Är du intresserad av jobb inom
ventilation, VVS, industrirör eller kyla inom tekniska
installationer så är denna utbildning rätt för dig.
VVS-montörens arbete består i att installera och
underhålla rörsystem och andra komponenter
som gör att vi får ett trivsamt och behagligt
inomhusklimat och att vi bland annat kan duscha
och tvätta oss. Installation och underhåll sker inte
bara i bostäder, utan även på sjukhus, i affärshus,
kontor, sportanläggningar och industribyggnader.

Ny!

INRIKTNINGAR
Ventilation
Inriktningen ventilation är en lärlingsförlagd utbildning
och den ger dig fördjupade kunskaper i service, drift
och underhåll samt mätning och injustering. Du lär dig
även om hur olika ventilationssystem fungerar samt hur
du utför felsökning och åtgärdar fel med hjälp av rätt
typ av utrustning och verktyg.
En ventilationsmontör ser till att det finns frisk och ren
luft inomhus, att rum är fria från farliga partiklar och
fukt som kan skada människor och byggnader. Jobbet
som ventilationsmontör handlar om att se till att nya
och gamla byggnader samt små fastigheter och fabrikslokaler har ett bra och fungerande ventilationssystem.
Arbetet innebär till största del montering av kanaler, rör,
fläktar, aggregat samt underhåll. Ibland kräver det att du
i egen verkstad tillverkar olika kanaler och vinklar.
VVS
I inriktningen VVS får du grundläggande kunskaper
om uppbyggnad och funktion av värme-, ventilations-,
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sanitets- och kylsystem, samt kunskaper i praktisk ellära
och injusteringsteknik. Du får även utbildning i att läsa
och förstå manualer, ritningar, flödesscheman, skrivna
instruktioner samt att göra beräkningar. Utbildningen är
indelad i praktik, där du får grundläggande kunskaper i
installationsteknik, lödning och gassvetsning, samt teori
som innehåller bland annat systemkunskap, ritningsläsning och enklare dimensionering. Minst 15 veckor
förläggs på VVS-företag som APL (arbetsplatsförlagt
lärande). VVS- och fastighetsprogrammet på Lars
Kaggskolan ger dig en bred individanpassad utbildning
som gör dig attraktiv i det framtida samhället.
I utbildningen certifieras du med: Heta Arbeten, Säker
Vatteninstallation samt Sax/Skylift-bevis. VVS-utbildningen på Lars Kaggskolan är branschrekommenderad
utbildningsanordnare sedan läsåret 2010/2011.
EFTER UTBILDNINGEN
Efter utbildningen har du två års lärlingsutbildning
på ett VVS-företag innan du blir kallad till ett branschprov för att få ut ditt yrkesbevis vid godkänt prov.
Du har även möjlighet till vidare studier på yrkeshögskola.
Du som önskar har möjlighet att läsa in grundläggande
behörighet till högskola/universitet hos oss på Lars Kaggskolan inom ramen för individuellt val. För den som vill
utbilda sig vidare inom ventilationsteknik så är tänkbara
jobb t.ex. injustering av ventilationssystem, arbetsledare,
kalkylator och konstruktör.

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET (VF)
Ventilation - lärling / VVS | Lars Kaggskolan

VVS- och fastighetsprogrammet (VF-LK)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

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/Svenska som andraspråk 1

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400

Elkraftteknik

100

Systemuppbyggnad

100

Verktygs- och materialhantering

100

Värmelära

100

?

Vill du veta mer?
www.larskaggskolan.se
Rektor: Kristofer Bengtsson,
0480-45 16 05, kristofer.bengtsson@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Anna Nilsson,
0480-45 16 20, anna.nilsson@ksgyf.se

VENTILATION
Inriktningskurser

500

Ventilationsisolering

100

Ventilationsmontering 1

100

Ventilationsmontering 2

200

Ventilationsservice

100

Programfördjupningskurser

700

Injusteringsteknik

100

Luftbehandlingssystem

100

Luftbehandling

100

Luftströmning

200

Entreprenadteknik

100

VVS svets och lödning rör

100

VVS
Inriktningskurser

300

Entreprenadteknik

100

Värmeteknik 1		

100

Sanitetsteknik 1

100

Programfördjupningskurser

900

Industrirörteknik 1

100

Industrirörteknik 2

100

Injusteringsteknik

100

Sanitetsteknik 2

100

VVS gassvetsning rör		

100

VVS-teknik

200

Värmeteknik 2		

100

VVS svets och lödning rör

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500
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VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET (VO)
Vård & omsorg | Jenny Nyströmskolan

Arbeta
med och
nära
människor
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med människor.
Från och med läsåret 20/21 förändras programmet
med flera nya ämnen där syftet är att ge dig som
går utbildningen kompetens för att få arbete
som undersköterska.
Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper och
färdigheter inom vård, omvårdnad och omsorg. Du
kommer att lära dig vad en god hälsa innebär och vad
livsstilen har för betydelse för hälsan. Du kommer att
utveckla din förmåga att kommunicera, bemöta och
vårda människor med olika behov på ett yrkesmässigt
sätt. Du studerar hur människokroppen är uppbyggd och
fungerar samt hur sjukdomar kan förebyggas och botas.
Utbildningen ska utveckla din kreativitet, initiativförmåga och kvalitetsmedvetenhet för att kunna lösa
olika problem i vård- och omsorgssituationer. En viss
del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Du får
då tillämpa och utveckla dina yrkeskunskaper på olika
arbetsplatser tillsammans med handledare.
På vård- och omsorgsprogrammet kan du söka ett
stipendium till din körkortsutbildning. Du har också
möjlighet till viss utlandspraktik.
Vård- och omsorgsprogrammet i Kalmar ingår
i VO-college som är ett nationellt nätverk där
arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackförbund
samverkar för en kvalitet i utbildning och framtida
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möjligheter till anställning. Efter uppnådd
yrkesexamen får du ett diplom som är en merit
när du söker jobb.
EFTER UTBILDNINGEN
Efter din utbildning har du möjlighet att arbeta till
exempel på sjukhus, hälsocentral, hemsjukvård,
särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet,
hemtjänst eller som personlig assistent.
Inom programmet ges du möjlighet att läsa in
grundläggande behörighet till högskola/
universitet. Möjlighet till vidare studier finns
också på yrkeshögskola. Tala med din studieoch yrkesvägledare.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET (VO)
Vård & omsorg | Jenny Nyströmskolan

Vård- och omsorgsprogrammet (VO-JN)

?

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

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/Svenska som andraspråk 1

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

1400

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/Svenska som andraspråk 2

100

Programfördjupningskurser

200

Vårdpedagogik och handledning

100

Skolans val

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Vill du veta mer?
www.jennynystromskolan.se
Rektor: Helena Swahn Håkansson,
0480-45 17 02, helena.swahn-hakansson@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare: Ulrika Claesson,
070-342 76 14, ulrika.claesson@ksgyf.se
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NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU)
Fotboll & Innebandy | Jenny Nyströmskolan & Stagneliusskolan

Kombinera din
gymnasietid
med elitidrott
Vill du elitsatsa inom fotboll eller innebandy?
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder fem
gymnasieprogram att kombinera tillsammans
med en elitidrottssatsning.
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder nationell
idrottsutbildning (NIU) inom idrotterna fotboll och
innebandy. Elitidrottsprogrammet är det självklara
valet för dig som vill kombinera dina studier med din
specialidrott på högsta nationell nivå. Vill du satsa
seriöst på din specialidrott utan att göra avkall på
dina studier så är detta rätt plats för dig.
DU VÄLJER MELLAN
Högskoleförberedande program:
Ekonomiprogrammet (EK)
Med inriktning mot ekonomi – Stagneliusskolan &
Jenny Nyströmskolan
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Med inriktning mot naturvetenskap och samhälle
– Jenny Nyströmskolan
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Med inriktning beteendevetenskap – Stagneliusskolan
Yrkesprogram:
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Med inriktning mot fritid och hälsa, pedagogiskt och
socialt arbete – Jenny Nyströmskolan
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Med inriktning mot handel och service - Stagneliusskolan
ANSÖKAN OCH ANTAGNING
Ansökan till NIU görs direkt till de olika idrottsförbunden senast 1 december. Se skolornas hemsidor
för mer information om ansökning och antagning.
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?

Vill du veta mer?
Ansvarig rektor: Michael Grenstadius,
0480-45 15 40, michael.grenstadius@ksgyf.se
Studie- och yrkesvägledare:
BF: Anne Hultenius, 0480-45 17 04,
anne.hultenius@ksgyf.se
EK-ST, HA: Sasa Sjanic, 072-241 31 86, sasa.sjanic@ksgyf.se
NA, EK-JN: Ulrika Claesson, 070-342 76 14,
ulrika.claesson@ksgyf.se
För mer information: www.gyf.se

Antagning till nationell idrottsutbildning kräver både
antagning till något av de fem nationella program
gymnasieförbundet erbjuder (samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet,
ekonomiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet) och
en idrottsmässig antagning baserad på en uttagning
samt idrottsmeriter. När du har fått intyg om att du
har blivit antagen inom din idrott måste intyget skickas
med din gymnasieansökan.
TRÄNING
Träningarna på idrottsutbildningarna äger rum under
förmiddagstid och sker under ledning av högt utbildade
och meriterade instruktörer. Skolornas etablerade
nätverk med sjukgymnastik, idrottsmedicin och
idrottspsykologi skapar det skräddarsydda upplägget
och fantastiska förutsättningar för din utveckling.

NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU)
Fotboll & Innebandy | Jenny Nyströmskolan & Stagneliusskolan

BF – INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA

HA – INRIKTNING HANDEL OCH SERVICE

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

700

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400

Inriktningskurser

300

Inriktningskurser

500

Programfördjupningskurser

600

Programfördjupningskurser

700

Idrottsspecialisering 1

100

Entreprenörskap och företagande

100

Tränings- och tävlingslära 1

100

Handel - specialisering

100

Aktivitetsledarskap

100

Idrottsspecialisering 1

100

Naturguidning

100

Information och kommunikation 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller Kost och hälsa

100

Praktisk marknadsföring 2

100

Ungdomskulturer

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Individuellt val

200

Tränings- och tävlingslära 1

100

Idrottsspecialisering 2

100

Individuellt val

200

Idrottspecialisering 3

100

Idrottsspecialisering 2

100

Gymnasiearbete

100

Idrottspecialisering 3

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Gymnasiearbete

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

BF – INRIKTNING PEDAGOGISKT & SOCIALT ARBETE
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

SA – INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

700

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

Inriktningskurser

300

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

300

Programfördjupningskurser

600

Inriktningskurser

450

Idrottsspecialisering 1

100

Programfördjupningskurser

300

Tränings- och tävlingslära 1

100

Idrottsspecialisering 1

100

Bevakning och säkerhet

300

Naturkunskap 2

100

Historia 1a2

50

Tränings- och tävlingslära 1

100

Psykologi 1

50

Individuellt val

200

Individuellt val

200

Idrottsspecialisering 2

100

Idrottsspecialisering 2

100

Idrottspecialisering 3

100

Idrottspecialisering 3

100

Gymnasiearbete

100

Gymnasiearbete

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

TOTALT PROGRAMMET

2500
NA – INRIKTNING NATURVETENSKAP & SAMHÄLLE

EK – INRIKTNING EKONOMI

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1250

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

450

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

350

Inriktningskurser

300

Inriktningskurser

300

Programfördjupningskurser

300

Programfördjupningskurser

300

Idrottsspecialisering 1

100

Idrottsspecialisering 1

100

Tränings- och tävlingslära 1 		

100

Internationell ekonomi

100

Internationella relationer

100

Tränings- och tävlingslära 1

100

Individuellt val

200

Individuellt val

200

Idrottsspecialisering 2

100

Idrottsspecialisering 2

100

Idrottspecialisering 3

100

Idrottspecialisering 3

100

Gymnasiearbete

100

Gymnasiearbete

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

TOTALT PROGRAMMET

2500

06 Nationella idrottsutbildningar

107

NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU)
Fotboll | Jenny Nyströmskolan & Stagneliusskolan

NIU FOTBOLL
KOMBINERA DINA GYMNASIESTUDIER
MED ELITFOTBOLLSSATSNING
Du läser ett nationellt program där du i fördjupning och
individuellt val läser kurser i träningslära och idrottsspecialisering fotboll. NIU fotboll är en nationellt godkänd idrottsutbildning. Fotbollsmässigt ges du möjlighet
att träna tre förmiddagar i veckan.
Dina instruktörer är kvalitetssäkrade genom att de
är utbildade enligt SvFF, lägst Diplom Avancerad.
En utbildad målvaktsinstruktör finns också på plats
vid minst två tillfällen i veckan. Fotbollsträningen är
elitinriktad och kompletteras med fysträning, mental
träning och kunskaper i träningslära och ledarskap.
NIU fotboll samarbetar med elitklubben Kalmar FF
på killsidan och IFK Kalmar på tjejsidan. Den största
delen av träningen sker för killarnas del på Guldfågeln
arena och för tjejerna på Gröndals IP där du erbjuds
träning på planer av högsta kvalitet. Vid behov har
du även tillgång till idrottsmedicinsk expertis och på
träningsdagar serveras du frukost eller mellanmål.
Det kommer att finnas cirka 20 platser på NIU fotboll
som fördelas mellan killar och tjejer beroende på
bland annat söktryck och fotbollsmeriter. Alla tre
årskurser tränar tillsammans, men killar och tjejer var
för sig. De sökande som anses ha bäst förutsättningar
att tillgodogöra sig utbildningen tas in.
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NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU)
Innebandy | Jenny Nyströmskolan & Stagneliusskolan

NIU INNEBANDY
FÖR DIG SOM PLANERAR EN ELITSATSNING
INOM INNEBANDY
Undervisningens utformning underlättar för dig som
vill göra en seriös satsning mot att bli en framtida
elitinnebandyspelare och ibland tvingas vara borta av
innebandymässiga skäl, såsom distriktsuttagningar och
landslagsuppdrag. NIU innebandy är en nationellt
godkänd idrottsutbildning och du ges möjlighet att
träna tre till fyra förmiddagar i veckan.
Dina instruktörer är kvalitetssäkrade genom att
de är utbildade enligt SIBF Block 4. Innebandyträningen är elitinriktad och kompletteras med
fysträning, mental träning och kunskaper i
träningslära och ledarskap. Det finns tillgång
till idrottsmedicinsk expertis och i anslutning till
träningen serveras det näringsrik frukost och
mellanmål. Svenska innebandyförbundet har
tilldelat Kalmarsunds gymnasieförbund 40 platser
på tre år, vilket innebär att ungefär 13 elever per
år tas in på NIU innebandy. Platserna fördelas
mellan killar och tjejer beroende på söktryck.
NIU innebandy samarbetar med elitklubben
FBC Kalmarsund.
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AST-ENHETEN
Introduktionsprogram / Samhällsvetenskapsprogrammet | Stagneliusskolan

Här utgår vi från
dig och dina behov
För dig som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) och behov av ett mindre
sammanhang finns det möjlighet att söka till tre
olika program. Det första är ett högskoleförberedande och det andra är ett yrkesförberedande.
Det tredje är ett individuellt anpassat program
för dig som saknar gymnasiebehörighet.
Utbildningarna bedrivs i en lugn och förutsägbar miljö
med hög personaltäthet. Stagneliusskolan erbjuder en
tydliggörande pedagogik med lärare som har erfarenhet
av att arbeta med elever som har behov av särskilda
anpassningar. Grupperna är små med ca 3-7 elever i
varje klassrum. Varje elev har sin egen fasta arbetsplats
och egen dator.
INTRODUKTIONSPROGRAM
Individuellt Alternativ
För dig som saknar behörighet från grundskolan och
har en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST)
finns ett individuellt alternativ. Stagneliusskolan
erbjuder en individuellt anpassad utbildning upplagd
på 1-3 år. Vårt mål är att du ska må bra, känna trygghet
och utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt,
utifrån dina egna förutsättningar.
Du följer en individuell studieplan där det framgår vilka
ämnen och kurser du läser. Den utformas utifrån
dina önskemål och skolans möjligheter. Första året
läser du framförallt ämnen på grundskolenivå som
du saknar sedan tidigare och fortsätter därefter med
gymnasiegemensamma ämnen.
EFTER UTBILDNINGEN
Målet med utbildningen är att ge dig de bästa
förutsättningarna för att skaffa en bred grund för
dina kommande mål med grundskoleämnen och
gymnasiegemensamma ämnen som bas.
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Medier, information och kommunikation
Det här programmet vänder sig till dig med diagnos
inom autismspektrumtillstånd (AST) och som har
uppnått de formella kraven för att antas till det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet.
Utbildningen läser du på fyra år och innehållet är
detsamma som samhällsvetenskapliga programmets
medieinriktning. I övrigt erbjuder Stagneliusskolan
fördjupningskurser inom media, men även på det
estetiska området. Målet är att du ska känna trygghet i
den lilla gruppen och att du ska lyckas med skolarbetet.
EFTER UTBILDNINGEN
Efter gymnasieexamen kommer du att ha en bred grund
att stå på för vidare studier på högskola/universitet
eller folkhögskola.

AST-ENHETEN
Introduktionsprogram / Samhällsvetenskapsprogrammet | Stagneliusskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning
Medier, information och kommunikation (SAMEDA-ST)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

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/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

300

Filosofi 1

50

Moderna språk

100

Moderna språk fortsättning

100

Psykologi 1

50

MEDIA

?

Inriktningskurser

350

Journalistik, reklam och information

100

Medieproduktion 1

100

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

Psykologi 2a

50

Programfördjupningskurser

400

Digitalt skapande

100

Film- och tv-produktion 1

100

Fotografisk bild 1

100

Bild och form 1b

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Vill du veta mer?
www.stagneliusskolan.nu
Samordnare
Introduktionsprogram: Linda Hovenäs,
0480-45 15 17, linda.hovenäs@ksgyf.se
Samhällsvetenskapsprogrammet:
Anna-Karin Lundegårdh, 0480-45 18 90,
anna-karin.lundegardh@ksgyf.se

07 AST-enheten

113

AST-ENHETEN
Handels- och administrationsprogrammet | Stagneliusskolan

Förbered dig för
jobb inom handel
Det här programmet vänder sig till dig som har en
diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) och
som har uppnått de formella kraven att antas till
yrkesprogrammet, med inriktningen handel och
service. Utbildningen ger dig goda kunskaper för
arbete i butik eller med näthandel.
HANDELS- OCH
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
Här lär du dig att utföra arbetsuppgifter inom handel
med varor och tjänster. Du kommer att få kunskaper
och färdigheter i praktisk marknadsföring, butiksmatematik och affärsdrift. Utbildningen läser du på
fyra år. Vi erbjuder dessutom fördjupningskurser inom
media och även på det estetiska området. Målet är
att du ska känna trygghet i den lilla gruppen och att
du ska lyckas med skolarbetet.
APL
I utbildningen ingår även så kallat arbetsplatsförlagt
lärande (APL). Det innebär att du genomför en del av
utbildningen ute på en arbetsplats där du får möjlighet
praktiskt utveckla en yrkeskunskap.

“

EFTER UTBILDNINGEN
Efter utbildningen har du kunskaper som krävs för ett
arbete inom olika handelsyrken. Utbildningen kan leda
till arbete inom exempelvis lagerhantering, försäljning,
marknadsföring, inköp eller kundservice.

AST-enheten har en tydliggörande pedagogik
med lärare som har erfarenhet av att arbeta
med elever i behov av särskilda anpassningar.
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AST-ENHETEN
Handels- och administrationsprogrammet | Stagneliusskolan

Handels- och administrationsprogrammet för
AST-enheten (HAHANA-ST)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

Svenska 1

100

Engelska 5

100

Matematik 1a (kan läsas under 2 år)

100

Idrott och hälsa 1 (läses under 2 år)

100

Historia 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Naturkunskap 1a1

50

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400

Entreprenörskap

100

Servicekunskap (APL)

100

Branchkunskap inom handel och adminstration (APL) 100
Information och kommunikation

100

HANDEL OCH SERVICE
Inriktningskurser

500

Personlig försäljning (APL)

100

Praktisk marknadsföring 1 (APL)

100

Affärsutveckling och ledarskap

100

Inköp 1

100

Näthandel 1

?

Programfördjupningskurser

700

Svenska 2

100

Personlig försäljning 2

100

Handel - specialisering

100

Praktisk marknadsföring 2

100

Entreprenörskap och företagande

100

Medier samhälle och kommunikation

100

Grafisk kommunikation 1

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Vill du veta mer?
www.stagneliusskolan.nu
Samordnare
Anna-Karin Lundegårdh, 0480-45 18 90,
anna-karin.lundegardh@ksgyf.se
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GYMNASIESÄRSKOLA
Jenny Nyströmskolan

Här får alla växa
och utvecklas
Målsättningen med gymnasiesärskolan på
Jenny Nyströmskolan är att varje dag möta dig
som elev utifrån dina behov och förutsättningar
för att på så sätt inspirera dig att utvecklas så
långt som möjligt i ditt lärande, både vad gäller
kunskap och social utveckling. Dina fyra år
kommer vara fyllda med både kunskap,
utmaningar, glädje och möjligheter.

“

Gymnasiesärskolan är en egen skolform som vänder
sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. Gymnasiesärskolan har egna kursplaner
och utbildningstiden är fyra år. Undervisningen
sker i mindre klasser med hög personaltäthet och
personalen har adekvat utbildning samt lång erfarenhet. Skolan arbetar utifrån att den pedagogiska, den
fysiska samt den sociala lärmiljön ska vara tillgänglig
för alla elevers olika behov och förutsättningar.
Utbildningen ska vara likvärdig vilket innebär att det
finns olika vägar att nå målen där skolan anpassar
formen, möter och utmanar dig individuellt. Gymnasiesärskolan arbetar även utifrån kompetensbegreppet
som innebär att du får utveckla din förmåga att
utföra en uppgift genom att tillämpa dina kunskaper
och färdigheter.
På skolan finns tillgång till kurator, skolsköterska,
talpedagog, skolläkare samt skolpsykolog.

PROGRAMMEN PÅ GYMNASIESÄRSKOLAN
Gymnasiesärskolan erbjuder 4 nationella program
och ett individuellt program.
Nationella program
- Administration, handel och varuhantering
- Fastighet, anläggning och byggnation
- Hotell, restaurang och bageri
- Samhälle, natur och språk
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Vad passar dig?
Vi har fyra nationella
program och ett
individuellt program
att välja mellan.

De nationella programmen har en yrkesinriktning
som ger programmet dess karaktär. En del ämnen är
gemensamma för alla programmen. Som elev gör du
minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) där
du fördjupar dina kunskaper inom valt yrkesområde.
Efter avslutad kurs får du betyg E-A. I slutet av dina
fyra år gör du ett gymnasiesärskolearbete. När du tar
studenten får du ett gymnasiesärskolebevis.

GYMNASIESÄRSKOLA
Jenny Nyströmskolan

ADMINISTRATION, HANDEL OCH VARUHANTERING
Programmet är till för dig som vill arbeta inom handel, på
ett varulager eller inom konferens- och receptionsyrket.
Du får lära dig om försäljning, marknadsföring och
ekonomi. Kunskaper om olika produkter och branscher
ingår också samt att använda IT på olika sätt. Du lär dig
även om kommunikation och kundservice. Programmet
passar dig som tycker om att arbeta med service och som
trivs i mötet med olika människor.
KURSER
Administration 1

100

Administration 2

100

Digital kompetens

100

Handel 1

100

Handel 2

100

Handel 3

100

Hem- och konsumentkunskap 1

100

Information och kommunikation 1

100

Inköp och logistik 1

100

Konferens och evenemang 1

100

Praktisk marknadsföring

100

Service och bemötande 1

100

Service och bemötande 2

100

TOTALT

1300

FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION
Programmet är till för dig som är intresserad av att lära
dig hur du sköter fastigheter och utomhusmiljöer. Det kan
vara reparationer, lokalvård och måleri, markarbeten och
skötsel av grönytor. Du ska tycka om att samverka med
andra människor och att arbeta med service.
GEMENSAMMA ÄMNEN
KURSER

FÖR NATIONELLA PROGRAM
Engelska 1

100

Bygg och anläggning 1

100

Estetisk verksamhet 1

100

Bygg och anläggning 2

100

Historia 1

50

Entreprenörskap 1

100

Idrott och hälsa 1

200

Fastighetsskötsel

200

Individuellt val

200

Hantverkstekniker 1

100

Matematik 1

100

Lokalvård 1

200

Naturkunskap 1

50

Hem och konsumentkunskap

100

Religionskunskap 1

50

Material och verktyg

100

Samhällskunskap 1

50

Service och bemötande

100

Svenska 1

200

Skötsel av utemiljö 1

100

Gymnasiesärskolearbete

100

Växtkunskap 1

100

TOTALT

1200

TOTALT

1300
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GYMNASIESÄRSKOLA
Jenny Nyströmskolan

HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI
Programmet är till för dig som vill arbeta med matlagning,
bakning, servering och livsmedel. Du kan också välja det
här programmet om du vill arbeta med att iordningställa
frukostbuffé och städa hotellrum. För att trivas här och
inom de yrken detta program förbereder dig på är det bra
om du tycker om att arbeta med service. Det är också bra
om du är beredd på att möta många olika slags människor.

INDIVIDUELLT PROGRAM
Vårt individuella program riktar sig till dig som behöver
en mer anpassad studiemiljö och studietakt och inte kan
följa ett nationellt program.

ÄMNESOMRÅDEN
Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap

KURSER

Idrott och hälsa

Bageri 1

100

Natur och miljö

Bageri och konditorikunskap

100

Individ och samhälle

Digital kompetens

100

Språk och kommunikation

Frukost och bufféservering

100

Hotell

100

Konditori 1

100

Livsmedel och näringskunskap

100

Matlagning 1

100

Matlagning 2

100

Måltids- och branschkunskap		

200

Servering 1

100

Service och bemötande 1

100

TOTALT

1300

När du väljer det individuella programmet gör skolan
en indelning i olika klasser utifrån dina behov och
förutsättningar för att du ska utvecklas så långt som
möjligt. Du får inga betyg utan istället får du omdömen.
Efter studenten får du ett gymnasiesärskolebevis.

SAMHÄLLE, NATUR OCH SPRÅK
Programmet är till för dig som vill veta mer om hur samhället
fungerar och hur olika förhållanden och förutsättningar påverkar oss människor, natur och samhället. Programmet är
för dig som är nyfiken på världen och vill veta mer om varför
den ser ut som den gör. Samhälle, natur och språk passar
dig som vill lära dig mer om samspelet mellan människa och
natur, om miljöfrågor och hållbar utveckling. Språk och
kommunikation är viktigt och utgör stor del av utbildningen.
KURSER
Digital kompetens

120

100

Engelska 2

100

Entreprenörskap

100

Geografi 1

100

Hem och konsumentkunskap

100

Medieproduktion 1

100

Naturkunskap 2

100

Samhällskunskap - arbetslivets villkor

100

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Service och bemötande

100

Svenska 2

100

Återvinning och kretslopp 1

100

TOTALT

1300
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Vill du veta mer?
gyf.se/gymnasiesarskola
Rektor: Mats Insulander,
0480-45 18 55, mats.insulander@ksgyf.se
Planerare: Anders Nord,
0480-45 18 56, anders.nord@ksgyf.se

GYMNASIESÄRSKOLA
Jenny Nyströmskolan

Älska
det du
gör!
08 Gymnasiesärskolan
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Övriga gymnasieskolor

Övriga gymnasieskolor
att söka till
CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA
www.cis.se
Malmbrogatan 11, 392 49 Kalmar
Tel: 0480-262 45
Rektor: Malin Toro Nilsson,
0480-363 117, malin.toronilsson@cis.se

PRAKTISKA GYMNASIET KALMAR
www.praktiska.se/kalmar
Verkstadsgatan 15, 392 39 Kalmar
Tel: 0480-40 35 60 | Mail: kalmar@praktiska.se
Rektor: Karin Billsten,
070-233 81 51, karin.billsten@praktiska.se

DAG HAMMARSKJÖLD GYMNASIET
www.daghammarskjoldgymnasiet.se
Ståthållaregatan 50 A, 392 44 Kalmar
Tel: 0480-47 95 50 | Fax: 0480-47 96 81
Rektor: John Green,
john.green@kalmarwaldorfskola.se

SYAB
www.syab.se
Hangarvägen 16, 392 41 Kalmar
Tel: 0480-137 40 | Mail: info@syab.se
Rektor: Karl-Oskar Palmgren,
070-295 05 74, karl-oskar.palmgren@syab.se
Studie- och yrkesvägledare: Anders Jonsson,
070-295 02 75, anders.jonsson@syab.se

NATURBRUKSGYMNASIET KALMAR
www.nbgkalmar.se
395 91 Kalmar
Tel: 0480-36 48 00 | Mail: info@nbgkalmar.se
Rektor: Tova Johansson,
076-641 58 01, tova.johansson@nbgkalmar.se
Studievägledare: Mona Hallström,
076-641 58 27, mona.hallstrom@nbgkalmar.se
KORRESPONDENSGYMNASIET
– KOMMUNAL GYMNASIESKOLA
www.korr.se
Box 503, 385 25 Torsås
Besöksadress: Kyrkvägen 28, Söderåkra
Tel: 0486-335 85 | Fax: 0480-47 96 81
Studievägledare: Viktoria Andersson,
0486-335 86, viktoria.andersson@korr.se
Liselotte Sandberg,
0486-334 19, liselotte.sandberg@korr.se

KALMAR FRIA LÄROVERK
www.laroverken.se/kalmar
Nygatan 30, 392 34 Kalmar
Tel: 073-519 29 33 | Mail: kalmar@laroverken.se
Rektor: Linda Wolfgang,
073 – 519 29 33, linda.wolfgang@laroverken.se
Studie- och yrkesvägledare: Myriam Otterström,
073-519 29 33, myriam.otterstrom@laroverken.se

?
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Vill du veta mer?
För ytterligare information om övriga
gymnasieskolor besök gyf.se

GYMNASIEUTBILDNINGAR 2021/2022
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Redaktion: Kalmarsunds gymnasieförbund
Design, layout, produktion: Wilson Creative
Tryck: Tryckservice
Foto: Adam Linnér, Hans Olofsson, Ove Lindqvist
Projektledning: Jenny Herlin
I den här katalogen presenteras de program, kurser och inriktningar
som planeras att ges under läsåret 2021/2022. Vissa förändringar kan
dock ske efter katalogens tryck. Beroende på antalet sökande och
ekonomiska förutsättningar kan utbildningar tillkomma, ändras eller
ställas in. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller felskrivningar.
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gymnasieforbundet@gyf.se
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