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Välkommen till
Jenny Nyströmskolan!
VÅR SKOLA är full av liv, nya möten och en blandning av yrkesprogram och högskoleförberedande program och gymnasiesärskola.
Det skapar en bra mix av elever och utbildningar där du som elev
kan känna dig hemma. Oavsett program är det utvecklingen av dina
kunskaper, din kreativitet och din kompetens som står i fokus.
JENNY NYSTRÖMSKOLAN är en gemytlig och varm skola där du som elev
har en självklar plats, precis som du är. Vi har en skolmiljö som är vänlig, öppen
och med ett inkluderande klimat.
Vi sätter ditt lärande i centrum. Med hög kompetens och brinnande engagemang
erbjuder vi en bred variation av arbetssätt, utbildningar och undervisningsmiljöer
som ger dig en utbildning för livet. Här trivs både personal och elever, vilket syns
tydligt både i skolverkets och våra egna undersökningar!
Våra elever sätter sitt eget lärande i centrum hos oss och tar ansvar för sitt eget
lärande med lika brinnande engagemang.
I den här katalogen vill vi ge dig som ska söka gymnasieprogram en överblick
över vad som är speciellt med JENNY och vad vi har att erbjuda dig. Det gör vi
med att ha ett innehåll som förhoppningsvis stimulerar både nytta och nöje, dvs
BÅDE HJÄRTAT och HJÄRNAN!

#hjärtahjärnajenny!

Fakta om
JENNY
NYSTRÖMSKOLAN

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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•

Skolan har såväl studieförberedande program som
yrkesförberedande program

•

Skolan har hög andel legitimerade och mycket kompetenta, yrkesskickliga lärare som tillsammans med
eleverna arbetar på ett inkluderande sätt med digitala
verktyg

•

Cirka 800 elever går på något av våra program, och
vi räknar med ett ökat antal elever pga av uppstart av
nytt program!

•

Vi har ett bibliotek som fått flera utmärkelser

•

Gallerian är skolans centrala mötesplats med ett
nytt fik, ny matsalsdel under uppbyggnad och många
umgängesytor

•

På alla yrkesprogrammen finns möjlighet till
utlandspraktik

•

Skolan har lång erfarenhet av entreprenörskap, alla
elever erbjuds möjlighet att driva ett eget UF inom
programmet eller via indiviuellt val

•

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

#hjärtahjärnajenny!

Eleverna på JENNY NYSTRÖMSKOLAN
tycker att skolan fungerar bra och att vi ger
dem en god utbildning under trevliga och
trygga förhållanden.
Eleverna utvärderar sin utbildning varje år på flera olika
sätt. Vi följer upp och värderar varje kurs både under och
efter själva kursens gång. Vi har trivselutvärderingar både
i jämförelse mellan programmen, med andra skolor inom
Kalmarsunds gymnasieförbund och med andra skolor
i landet. Alla utvärderingar följs upp kontinuerligt och
åtgärder vidtas av all personal för att göra undervisning
och skolan ännu bättre.
Våra elever på Jenny Nyströmskolan är mycket nöjda
med sin utbildning och anser att den håller hög kvalité.
De anser sig ha bra utrustning och anser också att kontakten med icke undervisande personal fungerar bra.
Stämningen, trivseln och trygghet på skolan samt tillfredställelsen av helheten har mycket höga värden, och den
absoluta majoriteten tycker att de kan rekommendera sitt
program till andra elever som söker till gymnasiet. Man
framhåller därutöver särskilt sin kontakt med sin mentor
och att lärarna alltid hjälper till med skolarbetet om man
anser sig ha behov av det.
Inom området jämställdhet (att killar och tjejer får samma
förutsättningar av lärarna) och att alla på skolan respekterar
varandras olikheter har skolan hög faktor. Trivseln i klassen
och på skolan 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 skolan.

87%
tycker att hjälp av lärare
och kontakt med mentor
fungerar bra.

89%

tycker att man respekterar varandras olikheter
på skolan.

91%

skulle rekommendera
sin skola.

89%
känner sig trygga
i skolan.

Resultat från Skolenkäten, Skolinspektionen 2019 och Kalmarsunds gymnasieförbunds trivselenkät 2020

Så tycker
eleverna
om JENNY
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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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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.

Våra studie- och
yrkesvägledare
svarar gärna på

dina frågor!
Vi finns till för att du som elev ska kunna
få svar på dina frågor om framtida studier
eller yrkesval. Vi lyssnar gärna på dina
funderingar och tankar för att vägleda dig
mot ditt drömyrke. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några
frågor om skolan eller studierna.

Källa: utbildningsinfo.se

VIKTIGA DATUM:
3/11- Digital gymnasiemässa.
Se tid på jennynystromskolan.se och gyf.se
15 januari 2021 - Webbplatsen Dexter öppnar
för ansökan till gymnasieprogram

Ulrika Claesson, studievägledare på Jenny

15 februari 2021 - Sista ansökningsdag, webbplatsen stängs
April 2021 - Öppet hus kvällstid
April/maj 2021 - Möjlighet till omval
1 juli 2021 - Slutlig antagning klar
Augusti 2021 - Reservantagning pågår t.o.m. 15/9

VÅRA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE PÅ JENNY
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
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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.

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.

#
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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
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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.

y
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bageri &
		rest aurang!
Jenny bjuder på flera saker att göra under raster och fritid. Ett ställe man kan besöka är skolans
eget bageri. Man kan också boka in sig på elevrestaurangen och bli serverad.
Foto och text: Emma Erlandsson och Ingela Fyreskär

VI STÅR UTANFÖR SKOLANS BAGERI
medan vi väntar på att få träffa Tomas Olofsson som har
jobbat som bagerilärare sedan skolan byggdes.
Tomas berättar att i bageriet säljer man allt som har med
bageri och konditori att göra; surdegsbröd och andra
sorters matbröd, olika sorters kakor, praliner, marsipan,
tårtor och bakelser.
ALLT SOM SÄLJS I BUTIKEN
är tillverkat från grunden. Eleverna i alla årskurser hjälper
till att baka. Varje gång bageriet är öppet är det en klass
som jobbar där i olika grupper. En grupp bakar matbröd,
en annan mjuka kakor osv. Bakningen tar lång tid, därför
har man långa pass så att man hinner.
MAN FÖRSÖKER HA BUTIKEN ÖPPET
en gång i veckan. De får många kunder. Mest är det lärare,
elever, några pensionärer och före detta elever som
handlar.
– Vi går aldrig ut och annonserar utan vi mailar ut till
skolan och skriver på skolans hemsida när
butiken är öppen – lite speciellt för Jenny det här.

10

BAGERIET
har även varit med och tävlat i Skol-SM. De senaste sex
åren har man kommit på andra plats hela fyra gånger samt
på första plats två gånger, senast i år vann vi igen!
-Vi har ju en rätt hög nivå nu, utbrister Tomas och ser glad
ut.
VI ÄR LIKA NYFIKNA
på skolans restaurang. Vi intervjuar några elever på Kök
och Servering på RL-programmet. Elevrestaurangens entré är i Gallerian och borden är vackert höstdukade. Idag
har man lunchgäster från personalen på brunch. Eleverna
dukar fram en buffe´ med bl a äggröra, smoothies, våfflor
med grädde och sylt, charkuterier och fruktsallad. Vilket
kalas!
Eleverna berättar att på RL lär man sig grunderna i servering, kök och bageri under första året. Sedan väljer man
vilken inriktning man vill fokusera på. Restaurangen har
också en egen bar ser vi. Här lär sig eleverna att hitta rätt
bland viner till maten och att blanda drinkar.
Den här dagen är det ettorna som står för hela brunchen,

Bara
läckerheter
i skolköket
Skolmatsalen på Jenny Nyströmsskolan är unik i
sitt slag. Där bjuds det på hemlagat varje dag.
– Vi lagar maten från grunden och serverar bara det vi
själva är nöjda med. Det finns alltid flera rätter att välja
mellan och varje dag serverar vi sallad.
Vi har också alltid ett vegetariskt alternativ att välja på,
säger Jimmy Liljegren, kock.
Moa Kvillegård och Oliwer
Petersson serverar höstbrunch.
Tomas Olofsson, lärare
Bageri, berättar att de
säljer allt från matbröd,
surdegsbröd till praliner,
marsipan, tårta, bakelser
med mera.

både kök och servering.
– Ja, och nästa vecka har vi internationella gäster från
OKG här. Det ska bli jättespännande!, fortsätter eleverna.
Så man kan boka in sig och äta här ibland då, frågar vi?
– Jajamen! Alla är välkomna, fast man får boka bord
så man säkert får en plats. Vi brukar ha temakvällar som
asiatiskt eller skaldjur. På senhösten har vi naturvetarnas
Nobelmiddag – men det är bara för interna gäster.

Salladsbordet är vida känt. Här finns det mer än bara
majskorn och pizzasallad.
Det är svårt att beskriva vårt fantastiska salladsbord
med ord; det måste upplevas. Vi dukar fram grillade rotfrukter, bönor, morotsstavar, blandade kålsallader, hummus
och ärtpuré – allt du kan tänka dig. Det är vackert för både
ögat och gommen, menar Jimmy Liljegren.
När skolan börjar och slutar för
läsåret vankas grillfest.
– Då öppnar vi upp uteköket. Alla får
ta sin tallrik, gå till grillen och hämta
sin mat. Till det serverar vi potatisgratäng eller potatissallad. Det är
solsken varje gång och definitivt
några av årets största kulinariska
upplevelser.
Alla är välkomna,
hälsar Jimmy Liljegren.

Ett väldigt hett tips är julbordet. Boka i god tid för att ta
del av ett av de smaskigaste julborden i Kalmar med alla
nödvändiga tillbehör!
– Gästerna brukar börja boka redan i maj, för
att få plats, tillägger eleverna.
Boka bord på: 0480-45 17 61, alternativt
maila mattias.lennartsson@ksgyf.se eller
pia.brandstrom@ksgyf.se

Läs mer om
och
Restaurang
li vsmedelsprogrammet
på sid 50!
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"Att få någon att trivas och känna sig som hemma,
även om man är borta. Att alltid ge det där
“lilla extra” bara för att du älskar det du gör.
Det är service."
Andrea Karlsson, lärare på
Hotell och Turismprogrammet,
Jenny Nyströmskolan
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ur Andreas perspektiv!
Text: Andrea Karlsson Foto: Adam Humlesol

Att få någon att trivas och känna sig som hemma,
även att man är borta. Att alltid ge det där “lilla
extra” bara för att du älskar det du gör. Det är
service.
Vi befinner oss i F4, klassrummet som just nu tillhör
HT-programmet. På tavlan står dagens citat, “-Det är en
underbar känsla när din passion och karriär går hand i
hand”. Precis som det är för mig som är lärare på Hotell& turismprogrammet. Och som det förhoppningsvis kommer vara för mina elever när de kommer ut i arbetslivet.
Vår lektion handlar om gästreaktioner och hur vi bemöter
gäster i olika situationer, vi skrattar tillsammans när vi
delar våra historier från hotellvärlden. Jag får berätta allt
som jag varit med om när jag arbetade på hotell, och det
är något av det roligaste jag vet. Jag vill visa att ingen dag
är densamma och du går alltid till jobbet med ett leende
på läpparna. Jag får lära upp vår framtid i det jag älskar
mest, hotell och turismvärlden. Det är väl det skolan är till
för. Ha lärare som visar och leder dig ut till det du brinner
för, om det så är fordon eller serviceyrket.. Det är vi som
är till för att du ska lära dig det du behöver veta för att
lyckas i framtiden och samtidigt tycka det är roligt.
I lärlingsprogrammet får du det bästa av två världar. Du
får en ha en fot i arbetslivet och en i skolan. Du får en en
yrkesexamen från gymnasiet och samtidigt kontakter
inom arbetslivet. Och kanske även ett jobb som du redan
nu vet du vill ha.

första året och mycket studiebesök så man får känna av
vad man är mest intresserad av.
Mitt mål som lärare är att du som elev också ska känna
att din passion och din karriär går hand i hand när du tar
examen.

Du kan
läs a mer
om Hotell och
ammet
Turismprogr
på sid 48!

När jag frågar mina elever i HT19 vad de tycker är det
bästa med att gå lärlingsprogrammet får jag tillbaka:
erfarenhet från lärlingsplatsen, det sociala, att det är på
Jenny Nyströmskolan, lärarna, mycket praktik men samtidigt få vara i skolan med kompisarna, lätt att få jobb efter
gymnasiet, bra schema, vi läser bara Ma 1a och det under
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Barn och fritid

med människan i tanken!
- Livslånga kunskaper och en genuin gemenskap

Vi må bara vara två elever, men vi kan nog tala för alla på Barn och Fritid (BF) när vi säger att detta är mer
än ett program - det är en lära om livet och människan. Jenny Nyströmskolan har öppna utrymmen och
högt i tak, både bokstavligt och bildligt. Det är en plats där man kan vara sig själv utan att behöva leva upp
till omgivningens förväntningar, man vet att man har sin trygga plats i sammanhanget. Särskilt här på BF
jobbar vi med att skapa trygga personer och en trygg grupp, att skapa öppenhet och gemenskap.
Text: Indra Schön & Signe Leander, BF19B Bild: Karoline Widebrant

DET SOM ÄR UNIKT MED BF
är den utveckling och påverkan som programmet resulterar i för den enskilda individen. Det främjar inte bara den
kunskapsmässiga tillväxten, utan även den personliga.
Vi får nya perspektiv på världen och människan, en ökad
förståelse och uppskattning för andra i vår omgivning samtidigt som vi får en inblick i hur det är att vara människa. Vi går bara andra året på programmet, men redan nu
har vi båda upplevt att det har underlättat för vårt sociala
liv utanför skolan och att vi vuxit som personer. Längs
vägen möter vi till på köpet roliga och intresseväckande
utmaningar!
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BF BJUDER PÅ SÅ MYCKET MER UTÖVER
TEORETISK KUNSKAP
som ideologier och förhållningssätt. Till skillnad från grundskolan så ges vi elever chansen att upptäcka och prova
våra egna vägar, detta genom att vi erbjuds APL. Detta
arbetsplatsförlagda lärandet innebär att vi får gå ut på
praktik varje årskurs och använda oss av våra färdigheter i
den riktiga verksamheten. I årskurs 3 kan det till och med
finnas möjlighet till utlandspraktik. Detta är gynnsamt inför
framtiden eftersom vi får testa och se om den positiva
intuitiva känslan håller i sig utanför teorin! I samma anda
får man genom hela programmet utöva sitt eget ledarskap

och utforska de praktiska delarna till följd av att man både
får hålla och delta i aktiviteter med varandra.
DET ÄR VÄL EGENTLIGEN DETTA SOM GÖR ATT
BF STICKER UT
bland de andra programmen - det är så många yrkesförberedande och praktiska övningar inbakat bland läroböckerna. Studiebesök, kanothajker och illustration av egna
barnböcker är bara en liten del av alla de roliga sakerna vi
får uppleva. Tack vare aktivitetsdagar med alla på BF får vi
se hur de andra årskurserna förhåller sig till ledarskap och
vi får således inspireras av dem. Vi kan både vara och få
förebilder. Utöver vår egen klass bekantar vi oss med alla
tre årskurser i och med att vi håller aktiviteter för varandra
och rör oss i samma korridorer. På så sätt skapar vi en
stark sammanhållning, vilket bidrar till mindre gruppering
och större gemenskap. Med tanke på att programmet är
yrkesförberedande står du med färdig utbildning och redo
inför ditt framtida yrke efter examen.
DU SOM ÄR INTRESSERAD AV MÄNNISKAN
FRÅN VAGGA TILL GRAV
kommer att uppskatta de ämnesspecifika kurser som
erbjuds. I de vidsträckta ämnena får du lära dig om allt från
kommunikation, pedagogik, din relation till omgivningen

och samhället i stort. Här på BF belyser vi jämställdhet
och din meningsfulla roll i samfundet. Vi fördjupar oss och
ifrågasätter samhällets grundläggande normer och värderingar med människan i tanken - med syftet att uppmuntra
ekvivalens. Lika värde ställs alltid i det första rummet, och
därför skulle vi säga att BF är ett oerhört ödmjukt och
ögonöppnande program. Lärarna bidrar också till en stor
trygghet då de är väldigt tillmötesgående och sakkunniga.
För oss är det viktigt att uppmärksamma hur måna våra
lärare är om oss elever. De är väldigt kloka men också
förstående i alla möjliga omständigheter, vilket skapar en
ömsesidig respekt mellan lärare och elev.
MÅNGA TÄNKER NOG ATT BF ÄR ETT
PROGRAM SOM ENBART HANDLAR OM BARN,
vilket det delvis gör, men BF i stort riktar sig mot alla målgrupper! Med tanke på det breda spektrumet får man välja
en inriktning för att det ska passa ens framtidsvision så bra
som möjligt. Programmet adresserar sig mot alla sorters
människor och alla de miljöer där människor rör sig. Detta
kommer att bli tre år av ditt liv som du aldrig kommer
glömma!

Du kan
läs a mer om
it idsBarn och Fr
programmet
på sid 46!
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på sid 42!
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Naturligt vis!

Naturvetenskapsprogrammet på

Jenny är inte stort,

men trivseln bland oss elever är desto större!
Text: Annie Olsson, NA 17A

VI GÅR FÖRBI AULANS GRÖNBROKIGA
GLASFÖNSTER,
bestiger den vidsträckta hallens trappor, och lämnar våra
jackor och väskor i våra gröna skåp fem dagar i veckan.
Vi går på lektioner, pratar, skrattar, och varje dag när vi
åter tar på oss våra jackor och väskor för att gå hem, gör vi
det med nya kunskaper och nya lärdomar. Men vad är det
som är så bra med att studera natur just här på Jenny?
Magnus Karlsson möter mig i den svala NA-korridoren,
och vi slår oss ner på de gröna stolarna för att diskutera
saken. Magnus undervisar i matematik och kemi, och har
precis hållit i ett av veckans laborativa tillfällen. “Jag tror att
vi är en skola som ligger i framkant vad gäller det digitala en stor del av undervisningen sker via datorn.”, säger han.
Uppgifter och genomgångar läggs ut på nätet,
vilket gör det lättare för oss elever att hålla reda på
materialet och komma ikapp om vi missar något.
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“Men det är ju viktigt att ha kul också.” fortsätter han
leendes, och berättar om Lund-resan, biologi-exkursioner och aktivitetsdagar. “Vi är ett litet program, så det är
enklare för eleverna att lära känna varandra och har roligt
tillsammans.”
Med programmets snabba studietempo, och de skyhöga
ambitionerna som alltid verkar koncentreras just i naturklasserna, skulle ett av de bästa initiativen på skolan lätt
kunna vara studiehallen. Rummet är inrett med textilier
och fåtöljer, såväl som bänkar och bord, och en fridfull
tystnad har lagt sig över lokalen - det råder studiero.
“Alla får komma till studiehallen för att studera
enskilt, eller för att fråga om hjälp, oavsett om en
kämpar efter godkänt eller högsta betyg”,
berättar Malin Marcusson",
som är en av lärarna som delvis arbetar i studiehallen. Hon
pratar med sänkt röst för att inte störa de elever som sitter
i rummet, med näsorna begravda i böcker och datorer.

STUDIEHALLEN
har öppet alla
dagar i veckan
under skoltid!
Malin Marcusson, och Magnus Karlsson på
Jenny Nyströmsskolan.

Pedagogerna i studiehallen är lärare i varierande ämnen,
och det finns hjälp att få för alla som vill och behöver.
UNDER RASTEN BESTÄMMER JAG MIG
FÖR ATT GRÄVA VIDARE,
och frågar några i min klass vad de tycker är bäst med
att studera natur på Jenny. “Lärarna!” blir det vanligaste
svaret. “Lärarna är tydliga och engagerade, och håller
alltid bra dialog med oss elever.” Som på beställning dyker
vår fysiklärare upp i korridoren. Med ett finurligt leende
släpper han in oss i klassrummet. Underliga maskiner står
utställda på bänkarna tillsammans med instruktionsblad,
och ett öppnat fönster släpper in en svag bris som fyller
rummet med höstens alla dofter. När lektionen slutligen
är över har vi hunnit räkna fel, skratta och be om hjälp,
för att till sist lära oss läsa av spektrometrarna, så att de
joniserade atomerna kan ämnesbestämmas.
AVSLUTNINGSVIS TAR JAG MIG
NER TILL CAFETERIAN,
där jag köper en chokladboll medan jag frågar mig själv
vad jag tycker är allra bäst med mitt program och min
skola. Kanske är det de fantastiska lärarna, den alldeles
lagom tysta studiehallen och den smidiga, digitaliserade
undervisningen? Eller är det faktumet att jag, trots att jag
läser ett program som är känt för sina höga krav, faktiskt
har tiden att lägga skolan på hyllan en stund, gå en trappa
ner och ta en fika? Kokosflingor ligger huller om buller i
mitt knä när jag till sist kommer fram till en slutsats: Det
bästa med att plugga natur på Jenny är att en får en bred,
teoretisk och laborativ utbildning i en inkluderande och
kreativ miljö.
OCH SÅ CHOKLADBOLLARNA, FÖRSTÅS.

Chokladbollarna är också bra!

Hit är Du alltid välkommen om
du vill jobba med skoluppgifter,
ha hjälp med ett visst ämne eller
inför ett prov.
Du kan få hjälp med kurser som du har svårt
för men också med kurser som du vill satsa
på ett högt betyg i. Du behöver inte vara i
behov av något stöd för att utnyttja möjligheten att arbeta med någon skoluppgift
här. Däremot finns det stöd och hjälp att få
här om du skulle behöva det. Studiehallen
bemannas under skoldagarna av resurslärare enligt schema.
I anslutning till studiehallen hittar du skolans
speciallärare.

Öppettider Studiehallen
Månd-torsd 8.10-16.30
Fredagar 8.10-15.00

TA HJÄLP
V, eller
INFÖR PRO
a i en
sitt och jobb
iljö,
rogi vande m
du är allt id
välkommen!

Speciallärarnas kontaktadresser hittar
du på jennynystromskolan.se
Jennybollarna!
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Ekonomiprogram!
Hösten 2021 startar Jenny Nyströmskolan ett eget Ekonomiprogram med inriktningarna Ekonomi-ekonomi och Ekonomi-juridik. Programmet kommer att vara nytänkande på ett sätt som Kalmar behöver menar
Magnus Birgersson, rektor för Estetiska programmet och kommande Ekonomiprogrammet.
Text: Gry Nanker ES18B Foto: Tuva Axehed ES18B

JENNY NYSTRÖMSKOLANS LEDNING HAR
i flera år diskuterat om att utvidga antalet gymnasieprogram på skolan och vilket program som skulle passa att
driva här. Nu har man äntligen hittat rätt och Magnus
Birgersson berättar om anledningarna till beslutet:
"Det är en process som hållit på i flera år då
Jenny vill ha ett till högskoleförberedande program eftersom vi har flest yrkesprogram
på skolan."
Men det är inte bara på grund av den övervägande delen
av yrkesprogram som det behövs ett till program. Med
åren växer barnkullarna och de platserna som fanns innan
är nu inte längre tillräckligt många. Därför behöver vi
utvidga med ett större utbud.
JENNY KOMMER OCKSÅ ATT PROFILERA
PROGRAMMET PÅ ETT EGET SPECIELLT SÄTT.
Magnus berättar stolt om hur Jennys skolledning planerat
för att göra programmet så intressant som möjligt. De två
inriktningarna, som man väljer först i årskurs två, skiljer
en del innehållsmässigt. Ekonomi- ekonomi är kopplat till
marknadsföring och management. Management handlar
mycket om ledarskap och organisation och är därför en
passande inriktning för de som är intresserade av ledarskapsroller.
Ekonomi - juridik kommer fördjupa sig mycket i kriminologi. Magnus beskriver inriktningen som undersökande och
den kopplas till rätt och fel i lag och samhälle. Dessutom är
människan ett viktigt ämne att studera inom kriminologi.
Magnus tror eleverna kommer bli nöjda och svarar med
stor passion om vad eleverna kan förvänta sig.
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"Jag tror eleverna kan förvänta sig mycket hjärta
och hjärna och ett starkt engagemang från
skolledningen och lärare."
Det finns en anledning till vår slogan på Jenny och det är
att hjärtat och hjärnan är de första kapiteln i läroplanen.
Det handlar om värderingar, medmänsklighet och saklighet. Kapitel två handlar om kunskap och övergripande
mål.
När Magnus själv fick frågan vad han förväntade sig av
programmet svarade han att det förhoppningsvis skulle
berika Jenny Nyströmskolan ytterligare. Han tar upp
hur det redan finns en bredd med program på skolan, att
skolan de sista åren har profilerat sig mot entreprenörskap och haft långt över 100 elever som drivit UF företag
per år. Program som Naturvetenskapliga programmet,
det Estetiska programmet och våra yrkesprogram samt
Gymnasiesärskolan har präglat skolan hittills, men att vi
ser fram emot att låta Ekonomiprogrammet ge skolan
ytterligare en dimension.
Avslutningsvis fick Magnus säga hur han tror programmet
kommer gå hem hos eleverna och varför han tror att Jenny
kommer sticka ut bland mängden i och med detta.
Vi tror vi har byggt upp profilerna så att det blir speciellt
och intressant. Vi har kikat hur det ser ut nationellt och vad
vi skulle kunna göra med de två inriktningarna.
Ekonomiprogrammet har vuxit kopiöst i hela landet de
sista åren, och de här profilerna tror vi är väldigt
efterlängtade i regionen både hos elever och
blivande arbetsmarknad.

"Skolan har de sista åren profilerat sig mot
entreprenörskap och haft långt över 100 elever som drivit
UF företag per år. Vi ser fram emot att låta Ekonomiprogrammet ge skolan ytterligare en dimension."

Magnus Birgersson, rektor
Ekononomiprogrammet
och Estetiska programmet,
Jenny Nyströmskolan

Du kan
läs a mer om
det NYA
grammet
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En del av Jennys nya elevkår 2020/21

				 Vi finns här för att göra
gymnasietiden så bra som möjligt!
Text: Oraphan Phiophong, Mio Sannemüller Delibaltas Foto: Oraphan Phiophong

Elevkåren på Jenny Nyströmsskolan har funnits sedan 1996 och det är en ideell förening av
elever på skolan. Vi arbetar för att representera elevernas åsikter samt arbetar
för gemenskap bland alla elever. Detta gör vi bland annat genom att anordna olika
aktiviteter såsom Jenny Challenge och Pubrundan. Självklart ser kåren också till
att eleverna på Jenny ska få en magisk rugbyupplevelse då rugbyn
är skolårets höjdpunkt.

Äl skgaör!

d e t d u n aj e nny
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FIKA ÄR PRIO ETT och som vanligt har jag,
ordförande Mio Delibaltas precis återvänt från
Maxi med fika till vårt möte som vi har varje vecka. Denna veckan serveras det chokladmuffins,
gifflar och kaffe! Nova Löfberg vår Vice sitter
och kollar över dagordning med vår sekreterare
Amanda Bjärneroth medan Ora Phiophong vår
PR-ansvarige redigerar bilder till vårt Instagram.
När resten av kåren har anslutit så börjar vi vårt
möte.
FÖRSTA PUNKTEN PÅ DAGORDNINGEN ÄR FILMKVÄLL!
Varje år har vi som tradition en filmkväll veckan
innan höstlovet. Detta året har vi som plus kanten
lagt till ett till filmtillfälle där vi ska kolla på filmer med
Disney-tema. För oss är det viktigt med traditioner så att
man har något att se fram emot när man går i skolan. På
så sätt får våra elever ut mer av sin gymnasietid men
mycket av arbetet vi gör är sådant som inte syns utåt, till
exempel när vi har möten med rektorerna där vi bland
annat tar upp önskningar eller synpunkter från eleverna
på skolan.
Mötet vi sitter på just nu är också sånt som inte syns utåt
samt proffs-utbildningar som vi går på en gång varje
kvartal. Proffs-utbildningar genomförs av Sveriges
elevkårer och är väsentliga för att vi ska besitta kunskap
och verktyg att göra gymnasietiden så rolig och trygg
som möjligt för eleverna på skolan. Med hjälp av utbildningarna vet vi bland annat hur vi kan arrangera bra och
roliga evenemang och det är det arbetet som ofta syns
utåt.
EVENEMANG KRÄVER SAMARBETE inom kåren
men också ibland med lärare, till exempel Jenny Challenge som vi arrangerar tillsammans med idrottslärarna.
Det nära samarbetet inom kåren skapar en härlig gemenskap och det är en av anledningarna att arbetet är så kul,
men att se eleverna engagera sig i evenemangen är det
roligaste och det är då allt arbete verkligen syns.
10 POSTER FINNS DET ATT SÖKA till i vår
underbara styrelse. Alla dessa olika poster har egna
arbetsuppgifter som gör att allt arbete ska flyta på så
smidigt som möjligt, detta inkluderar: Ordförande, vice
ordförande, sekreterare, sektionsansvarig, sponsoransvarig, medlemsansvarig och ekonomiansvarig. De tre
andra posterna pr-ansvarig, nöjesansvarig och rugbyansvarig har ett maxtak på 2 ansvariga och därför kan
två personer väljas in till diverse av de tre avdelningarna.
Varje år i mars anordnar kåren ett årsmöte där nya styrelsemedlemmar ska väljas av eleverna. Innan årsmötet

söker man till
de olika posterna och har sedan
intervju med den så kallade
valberedningen. Valberedningen
är ett visst antal medlemmar utanför
kårstyrelsen som ska rekommendera en av personerna
som söker till de olika posterna. Väljs gör man sedan på
årsmötet och då är det eleverna som ska välja den som de
tycker passar bäst.
FÖR ATT TA DEL AV ALLT KUL vi gör uppmanar vi
er alla att följa oss på sociala medier. Mest aktiva är vi på
Instagram och Facebook och där går vi under namnet @
jennyelevkar. All information om evenemang, årsmöten
och allt annat kåren har hand om kommer ni att hitta där.

Följ elevkåren på
sociala medier
Instagram: jennyelevkar
Snapchat: jennyelevkar
Facebook: Jenny Nyström
(Elevkåren)
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finns här för D ig!
Elevhälsan arbetar för alla elevers trygghet och välbefinnande och för att du som elev ska få det stöd du
behöver under din studietid. Vi arbetar för en god hälsa och för att skapa en så positiv lärandesituation
som möjligt för alla elever.
Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande, och vi arbetar på individ-, grupp- och
organisationsnivå. I elevhälsan ingår skolsköterskor, kuratorer, speciallärare, studie- och
yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog.

Du är välkommen att ta kontakt med elevhälsan i flera olika sammanhang!
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•

SKOLSKÖTERSKORNA arbetar för att främja,
förebygga och arbeta åtgärdande med den psykiska och
fysiska hälsan samt med livsstilsrelaterade frågor på individ- och gruppnivå . Vi erbjuder också hälsosamtal till alla
elever i åk 1. Målet är trygga elever med god självkänsla,
studiemotivation och goda kunskaper.

•

KURATORERNA arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande med den psykiska och psykosociala
hälsan på individ- och gruppnivå. För att underlätta för
eleverna att nå sina mål arbetar man som kurator
också med att främja trivsel och trygghet. Som ett
led i detta ingår kuratorerna i olika interna och externa
nätverk.

•

SPECIALLÄRARNA arbetar förebyggande och åtgärdande med att undanröja hinder och svårigheter
i olika lärmiljöer, som kvalificerad samtalspart i
pedagogiska frågor och med pedagogiska utredningar på
organisations-, grupp- och individnivå.

•

•

•

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARNA (SYV) ger
dig vägledning och stöd när det gäller både din nuvarande eller kommande utbildning, yrken och arbetsliv.
SKOLLÄKAREN är medicinskt ansvarig för
elevhälsans medicinska insats och har mottagning 1 gång/
månad på skolan.
SKOLPSYKOLOGEN arbetar på övergripande
nivå i förbundet med kvalitetsarbete i elevhälsan,
och på skolnivå med handledning till personal och med
bedömningar och stöd till elever eller grupper.

Vi kan också hjälpa dig att hitta vägar till andra stödkontakter och myndigheter. Tillsammans arbetar vi för att
du ska klara dina studier och må bra på skolan.

ki
Skolbibiliote
SS med
VÄRLD SKL A
D!
egen BOKPO
rnajenny
#hjärtahjä

Vi hjälper dig!
Biblioteket på Jenny Nyströmsskolan har fått
utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”.
Det betyder att kvaliteten är något utöver det
vanliga.
Skolor med bemannade skolbibliotek arbetar mer med
källkritik och kritisk granskning av information, visar en
studie från Skolinspektionen. Bibliotekarierna Hanna
och Charlotta arbetar aktivt för att hjälpa elever och
lärare söka och hantera information.
HANNA OCH CHARLOTTA har också koll på det
mesta i bokväg och hittar något till alla att läsa.
– Läsningen är jätteviktig för att lyckas med sina studier,
säger Hanna.
De driver också en bokpodd som du kan lyssna på
(Podden Bokprat).
– I podden pratar vi om både ungdomsböcker och vuxenböcker. Vi berättar om vad böckerna handlar om och
vad vi tycker om dem, säger Charlotta Alberius.
– En bra bok ska få läsaren att reagera, känna och tänka,
tycker Hanna Berg Carlsson.

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.

VÄLKOMMEN, ÖNSKAR
PERSONALEN I ELEVHÄLSAN!
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM - Jenny Nyströmskolan

Äl sk aör!

d e t du g

#h

e nn
aj
n
r
ä
j
h
a
jä rt

y

Högskoleförberedande
program PÅ JENNY
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Jenny Nyströmskolan HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Att få gymnasieexamen från ett högskoleförberedande
program innebär att du har 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.
Högskoleförberedande program
Man blandar ofta teoretiska studier med praktiska
moment och du får god studievana för vidare studier.

Nytt program!

EKONOMIPROGRAMMET ........................................................................................26-29
Ekonomi Profil marknadsföring & management................................................................................................... 26
Juridik Profil kriminologi.................................................................................................................................................. 28
ESTETISKA PROGRAMMET..........................................................................................................................30-41
Bild och formgivning...........................................................................................................32
Dans ....................................................................................................................................34
Estetik och media ...............................................................................................................36
Musik................................................................................................................................... 38
Teater....................................................................................................................................40
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET...........................................................................................................42
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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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EK-JN
Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi
Profil marknadsföring & management (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

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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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.

EK-JN
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
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komma på nya idéer. Detta är ett viktigt sätt att lära sig,
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 inkörs- port 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.

ES

Du söker direkt till en av
ES fem olika inriktningar.

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 fördjupnings
kurserna.
Mer information om hur detta går till får du när du har sökt
till oss. Du hittar också mer information på vår hemsida,
jennynystromskolan.se.
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.
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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 Nyströmskolan 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
bild i någon form samt givetvis viljan att lära sig mer inom
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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

ESBIL-JN
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

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Exempel på programfördjupning

500

100

Fotografisk bild 1

100

Kultur- och idéhistoria

100

Digitalt skapande 1

100

Film och tv-kunskap

100

Entreprenörskap

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

?

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) Dans | Jenny Nyströmskolan
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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
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och fysiologi är ämnen som är en grund i de olika
danskurserna.
FÖRESTÄLLNINGAR
Du kommer medverka i, se och skapa dansföre- ställningar. 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

ESDAN-JN
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

Dansgestaltning 1

100

Dansteknik 1

100

Dansteknik 2

100

Dansteori

100

Exempel på programfördjupning

500

Dansgestaltning 2

100

Dansteknik 3

100

Entreprenörskap

100

Estetisk kommunikation 2

100

Dansträning

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: 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, fotooch 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 (profiler), för att inför årskurs 3 göra dig redo
för uppdrag, kampanjer och riktiga kunder i exempelvis
kursen Entreprenörskap och Medieproduktion 2.
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 hög
skoleförberedande 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

ESEST-JN
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

Naturkunskap 1b

100

Exempel på programfördjupning

500

Religionskunskap 1

50

Entreprenörskap

Samhällskunskap 1b

100

Fotografisk bild 1 och 2 ( profil)

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Film och tv-produktion 1 och 2 (profil)

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Grafisk kommunikation 1 och 2 (profil)

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 inriktningarna. Detta inbjuder till spännande möjligheter att
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Ut veckla
DIN PASSION
EN och
FÖR MUSIK
t
bli s amt id ig
redd!
högskoleföbe

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

ESMUS-JN
Estetiska programmet
Inriktning Musik (ESMUS-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

MUSIK

Foto: Melker Andreasson

?

Inriktningskurser

400

Ensemble med körsång

200

Instrument eller sång 1

100

Gehörs- och musiklära 1

100

Exempel på programfördjupning

500

Instrument eller sång 1 alt. 2

100

Musikproduktion 1

100

Ensemble 2

100

Estetisk kommunikation 2

100

Entreprenörskap

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: 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-, ljud- och 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

ESTEA-JN
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

TEATER

?

Inriktningskurser

400

Scenisk gestaltning 1

100

Scenisk gestaltning 2

100

Scenisk gestaltning 3

100

Teaterteori

100

Exempel på programfördjupning

500

Dramapedagogik

100

Film och tv-kunskap

100

Sceniskt karaktärsarbete 1

100

Scenografi, mask och kostym

100

Entreprenörskap

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: Yvette Ljunggren,
0480-45 17 34, yvette.ljunggren@ksgyf.se
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA) Naturvetenskap / Naturvetenskap & samhälle | Jenny Nyströmskolan

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 dina
naturvetenskapliga kunskaper med ett mer samhällsin-
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i framt iden!
riktat 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.
Följ oss på sociala medier!
Facebook: /Naturvetenskapsprogrammet
JennyNystromsskolan
Instagram: naturjennynystromskolan

NA-JN
Naturvetenskapsprogrammet (NA-JN)
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

Matematik 3c

100

Exempel på programfördjupning

200

Religionskunskap 1

50

Engelska 7

100

Samhällskunskap 1b

100

Entreprenörskap

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Filosofi 1

50

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Psykologi 1

50

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Psykologi 2

50

Träningslära 1

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

450

Biologi 1

100

INDIVIDUELLT VAL

200

Fysik 1a

150

GYMNASIEARBETE

100

Kemi 1

100

Moderna språk

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

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?
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

NIU
Studier på Naturvetenskapsprogrammet
går att kombinera med en
nationell idrottsutbildning (NIU) i någon av
idrotterna fotboll, och innebandy.
Läs mer om NIU på sid. 60-65!
För mer info kontakta:
Michael Grenstadius, 0480-45 15 40,
michael.grenstadius@ksgyf.se
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YRKESPROGRAM Jenny Nyströmskolan
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YRKESPROGRAM Jenny Nyströmskolan

För att få en yrkesexamen på gymnasiet 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.
BARN OCH FRITIDSPROGRAMMET............................................................................................................46
Fritid och hälsa....................................................................................................................46
Pedagogiskt och socialt arbete..........................................................................................46
HOTELL OCH TURISMPROGRAMMET...................................................................................................... 48
RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET......................................................................... 50
Bageri och konditori.......................................................................................................... 50
Kök och servering...........................................................................................................................................................50
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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, elev- assistent, 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.

BF-JN
FRITID OCH HÄLSA

NIU

Studier på Barn och Fritidsprogammet går att
kombinera med en nationell idrottsutbildning
(NIU) i någon av idrotterna fotboll, och innebandy.

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
Inriktningskurser

300

Socialt arbete 1

100

Pedagogiskt arbete

200

PROGRAMFÖRDJUPNINGSKURSER

600

Aktivitetsledarskap

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Naturguidning 1

100

Skapande verksamhet

100

Specialpedagogik 1

100

Barns lärande och växande

100

600

INDIVIDUELLT VAL

200

Engelska 5

100

GYMNASIEARBETE

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

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

Läs mer om NIU på sid. 60-65!
För mer info kontakta:
Michael Grenstadius, 0480-45 15 40,
michael.grenstadius@ksgyf.se

Barn- och fritidsprogrammet (BF-JN)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

?

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

Följ oss på sociala medier!
Facebook: sök på Barn och Fritidsprogrammet
Jenny Nyströmskolan
Instagram: BF på Jenny
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HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET (HT) Jenny Nyströmskolan

Med hela världen
som arbetsplats

n
Utbildninge
ger både
LOKAL A och
NELL A
INT ERNATIO
eter!
jobbmöjligh

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.

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.

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.

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.

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.

Du som önskar har möjlighet att läsa in grundläggande
behörighet till högskola/universitet hos oss på Jenny
Nyströmskolan inom ramen för individuellt val.

I årskurs 1 är undervisningen helt och hållet förlagd
på skolan och du ingår i en lärlingsklass. I årskurs 2
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Följ oss på sociala medier!
Facebook: sök på Hotell och Turismprogrammet,
Jenny Nyströmsskolan
Instagram: ht_jennynystromsskolan

HT-JN
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
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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.
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 skapas det en verklighetstrogen lärmiljö där
du ges möjlighet att utveckla kunskaper i mötet med gästen.
Inriktningen kök och servering läser du som gymnasielärling från och med årskurs 2. Det innebär att du vissa

RL-JN

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 studie- och
yrkesvägledare.
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.
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.
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.
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.
Följ oss på sociala medier!
Facebook:
/restaurangprogrammetkalmar
/bagerikonditorijennynystromskolan
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RL-JN
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

Religionskunskap 1

50

Programfördjupningskurser - Kök

700

Samhällskunskap 1a1

50

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Matlagning 2

200

Matlagning 3

200

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400

Servering 2

200

Hygien		

100

Livsmedels- och näringskunskap 1

100

Programfördjupningskurser - Servering

700

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

100

Arrangemang

100

Service och bemötande 1

100

Barteknik

100

BAGERI OCH KONDITORI

?

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

100

Matlagning 2

200

Servering 2

200

Inriktningskurser

300

Bageri 1

100

Konditori 1

100

INDIVIDUELLT VAL

200

Choklad och konfektyr

100

GYMNASIEARBETE

100

Programfördjupningskurser

900

TOTALT PROGRAMMET

2500

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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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.

uppnådd yrkesexamen får du ett diplom som är en merit
när du söker jobb.

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.

Att läsa Vård- och omsorgsprogrammet ger dig en bra
grund om du vill läsa vidare på högskolan till t ex sjuksköterska, socionom, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist
etc. Inom programmet ges du möjlighet att läsa in grund
läggande behörighet till högskola/universitet. Möjlighet till
vidare studier finns också på yrkeshögskola. Tala med din
studie- och yrkesvägledare.

EFTER UTBILDNINGEN
Efter din utbildning har du möjlighet att arbeta till exempel
på sjukhus, hälsocentral, hemsjukvård, särskilt boende,
gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst, som personlig
assistent eller boendestödjare inom socialpsykiatri.

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 möjligheter till anställning. Efter
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Följ oss på sociala medier!
Facebook: @vardochomsorgjennynystromsskolan

VO-JN
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
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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

Jenny Nyströmskolan 2021/2022 55

INTRODUKTIONSPROGRAM (IM) Individuellt alternativ / Programinriktat val / Språkintroduktion / Yrkesintroduktion

Introduktionsprogram
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Individuellt alternativ / Programinriktat val / Språkintroduktion / Yrkesintroduktion INTRODUKTIONSPROGRAM (IM)

Du vill gärna skaffa dig en utbildning för att nå högre mål i ditt
liv, men behörigheten saknas till ett nationellt program? Inom
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuds du möjligheten att nå
dina mål! Vi på JENNY ÄR EN DEL av den lösningen för dig!
Individuellt alternativ........................................................................................................ 58
Programinriktat val........................................................................................................... 58
Språkintroduktion ............................................................................................................. 58
Yrkesintroduktion.............................................................................................................. 59
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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 i katalogen "Älska det du gör!"
Gymnasieutbildningar 2021/2022, Kalmarsunds
gymnasieförbund.
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 studie
motiverad och snabbt vill bli behörig. Det krävs att du har
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godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och:
- 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

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.

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.

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:

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 som

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

Sök NIU
senast

1/12
Vi på JENNY tycker det är värdefullt att utvecklas kroppsligt
samtidigt som du utvecklas mentalt. Därför erbjuder vi
Nationella idrottsutbildningar, tillsammans med några av
våra gymnasieprogram.
Nationella idrottsutbildningar................................................................... 60-65
NIU fotboll......................................................................................................... 64
NIU innebandy.................................................................................................. 65
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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
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
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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: Ulrika Claesson, 070-342 76 14,
ulrika.claesson@ksgyf.se
För mer information: www.gyf.se

information om ansökning och antagning. Antagning till
nationell idrottsutbildning kräver både antagning till något
av de fem nationella program gymnasieförbundet erbjuder
(samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, handels- och administrations- programmet 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.

NIU
HA – INRIKTNING HANDEL OCH SERVICE

BF – INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

700

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400

Inriktningskurser

300

Inriktningskurser

500

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

Praktisk marknadsföring 2

100

Programfördjupningskurser

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller Kost och

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Ungdomskulturer

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

2500

TOTALT PROGRAMMET

2500

hälsa

TOTALT PROGRAMMET

SA – INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP

BF – INRIKTNING PEDAGOGISKT

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

300

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

700

Inriktningskurser

450

Inriktningskurser

300

Programfördjupningskurser

300

Programfördjupningskurser

600

Idrottsspecialisering 1

100

Idrottsspecialisering 1

100

Naturkunskap 2

100

Tränings- och tävlingslära 1

100

Tränings- och tävlingslära 1

100

Bevakning och säkerhet

300

Individuellt val

200

Historia 1a2

50

Idrottsspecialisering 2

100

Psykologi 1

50

Idrottspecialisering 3

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Idrottsspecialisering 2

100

TOTALT PROGRAMMET

2500

Idrottspecialisering 3

100

Gymnasiearbete

100

NA – INRIKTNING NATURVETENSKAP &

TOTALT PROGRAMMET

2500

SAMHÄLLE

& SOCIALT ARBETE

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

EK – INRIKTNING EKONOMI

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

450

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1250

Inriktningskurser

300

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

350

Programfördjupningskurser

300

Inriktningskurser

300

Idrottsspecialisering 1

100

Programfördjupningskurser

300

Tränings- och tävlingslära 1 		

100

Idrottsspecialisering 1

100

Internationella relationer

100

Internationell ekonomi

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
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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 till
sammans, men killar och tjejer var för sig. De sökande som
anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen tas in.
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NIU

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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Ledningen på Jenny Nyströmskolan - bakifrån från vänster; Helena Swan Håkansson, Anders Nord.
Mellersta raden från vänster; Mats Insulander, Magnus Birgersson.
Längst ner från vänster; Ulrika Hernäng, Marie Wolke.

VI HOPPAS DU HAR MYCKET nytta av vår utbilningskatalog från
Jenny Nyströmskolan! Vi försöker ge en bild av skolan och vår härliga
arbetsmiljö - både socialt och fysiskt, men också med fakta återge vad
våra utbildningar innehåller och kan ge dig!
VÄLKOMMEN TILL HÖSTEN 2021 ATT VARA EN DEL AV VÅR SKOLA!

66 Jenny Nyströmskolan 2021/2022

e nny

Flera sätt att få information om skolan
och våra program på!
•

Digital GYMNASIEMÄSSA 3/11
tidpunkt och länk kommer på
jennynystromskolan.se och gyf.se,
Se det flera gånger - länken ligger kvar!

•

BOKA BESÖK på Jenny!
Via vår hemsidan kan du som elev boka in
skuggningsbesök på våra program!

•

JENNY APPEN
kan du ladda ner till din mobil via APPstore och
GooglePlay!
Säg ja till pushnotiser, så kan du få aktuell info
direkt i din telefon från oss!

•

jennynystromskolan.se
Håll dig uppdaterad, fler möjligheter kan
dyka upp att få uppleva vår skola!
Förhållanden ändras kontiunerligt pga av Covid
19 - så titta på hemisdan för aktuell information!
Se även - fliken Utbildningar för våra program!

Ladda ner
Jennys
skol app!

App Store

Google Play

•

Följ oss i våra SOCIALA MEDIER!
Både skolan och våra program har egna Facebook, och Instagram mm.

•

BOKA IN elevambassadörer!
Under hösten 2020 och våren 2021 åker våra
elevambassadörer och SYV runt och besöker
skolor i vårt upptagningsområde.
Som studievägledare på högstadiet, maila gärna
och boka ett besök från oss för dina elever hos
jorgen.nordstrom@ksgyf.se!

•

JENNY NYSTRÖMSKOLAN är en del
av Kalmarsunds gymnasieförbund, varför vi
rekommenderar att du även tittar i förbundets
katalog "Älska det du gör!" Gymnasieutbildningar 2021/2022.

UTBILDNINGSKATALOG
JENNY NYSTRÖMSKOLAN 2021/2022
Till viss del ett särtryck ur
GYMNASIEUTBILDNINGAR 2021/2022
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Redaktion: Marknadsgruppen Jenny Nyströmskolan
Design, layout, produktion: Ingela Fyreskär
Tryck: Tryckservice
Foto: Adam Linnér, Hans Olofsson, Ove Lindqvist
Projektledning: Ingela Fyreskär
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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KONTAKTA OSS PÅ
JENNY NYSTRÖMSSKOLAN
OM DU VILL VETA MER:
Smålandsgatan 25, Box 804, 391 28 Kalmar
Tel. 0480-45 17 00
www.jennynystromsskolan.se
www.facebook.com/jennynystromsskolan
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