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Magnus Åbergsgymnasiet -
Nils Ericsonsgymnasiet

Kunskapsförbundets 

gymnasieskolor 

På Kunskapsförbundets gymnasieskolor 
hittar du ett stort utbud av riktigt bra ut-
bildningar som vi ständigt utvecklar och 
gör bättre. 

Utbildning är det bästa vi vet. 
Vårt uppdrag är att hjälpa dig att nå dit du 
vill. Hos oss får du bli så mycket du kan, 
oavsett vilken bana du väljer. 

I vår programkatalog hittar du en rad olika 
utbildningar och möjligheter som hjälper 
dig nå just dina drömmar på ditt sätt.

Allt börjar med en utbildning. 

Allt. 

Med vårt breda utbildningsutbud har vi de 
bästa förutsättningarna att utrusta dig med 
kunskap och färdigheter, men också med 
impulser och idéer som väcker din nyfiken-
het som gör att du växer som människa och 
blir så mycket du kan.  

Utöver ett stort programutbud, variation 
av människor och kompetenta lärare har 
vi även ett komplett elevhälsoteam, stu-
die- och yrkesvägledning och bibliotek som 
gärna hjälper dig.
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Vi har sett tiotusentals 
gymnasieelever växa upp 
och blomma ut. 

Blivande undersköterskor, 
företagsledare och läkare. 

Fordonstekniker, forskare 
och produktutvecklare. 

Jurister, butiksbiträden 
och lokalvårdare. 
Poliser, psykologer 
och elitidrottare. 

Vi har sett vänskapsband skapas 
och vara ett helt liv. 

Vi har sett lust för lärande 
och prestationsångest i mängder, 
det vill säga allt som hör 
gymnasietiden till.

Nu är det din tur att välja väg. 
Din tur att växa och glänsa.

Nu är det din tur.

Välkommen till gymnasiet.
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Vad ger digVad ger dig
framtidslust?framtidslust?  

Du står inför ett val som du kanske har funderat en hel del på. 
Stort, men absolut inte livsavgörande. 

Hur ska du välja? Vad passar dig bäst? 

Vi tror på att du ska välja ett program som ger dig framtidslust. 
Ett program där du kan få maximalt utlopp för att vara du och som tar dig ett steg 
närmare dina drömmar. 
 
Vissa program är högskoleförberedande, andra ger dig en yrkesexamen. 
Oavsett vad du väljer har du alltid möjlighet att komplettera för att få en grundläggande 
högskolebehörighet. Det hjälper din studie- och yrkesvägledare dig med. 

Så, vad ger dig framtidslust? 

Vi är mer än Vi är mer än 
lektioner!lektioner!

Bibliotek 

På alla gymnasieskolor i Kunskapsförbundet finns välutrustade bibliotek där du kan låna 
böcker, läsa eller sitta och plugga. Du hittar ett varierat utbud av fack- och skönlitteratur 
inom olika ämnen och genrer. Det finns böcker på olika språk och en avdelning med lätt-
lästa böcker. Om du har läsnedsättning kan du få hjälp med att lyssna på talböcker. 

Skolbiblioteken arbetar med lärarna utifrån skolbibliotekets huvuduppdrag: lässtimulans 
och medie- och informationskunnighet. Det kan handla om presentation av olika typer av 
litteratur, läsfrämjande aktiviteter, textsamtal, samt stöd när det gäller att söka, granska, 
välja och använda information i samband med olika studieuppgifter. 

Våra skolbibliotek har vid flera tillfällen fått utmärkelsen: Skolbibliotek i världsklass - en 
kvalitetstämpel vi är stolta över!

Elevhälsa 

På våra gymnasieskolor har vi en elevhälsa med bland annat skolsköterskor, socialpedago-
ger, skolkuratorer, specialpedagoger och skolpsykolog.

Vår elevhälsa arbetar med att stödja elever i medicinska, psykosociala och pedagogiska 
frågor. Tillsammans med elevens mentor, studie- och yrkesvägledare och rektor har elev-
hälsan ansvar för elevhälsoarbetet. Målet är att tillsammans skapa goda möjligheter för 
varje elevs lärande och utveckling. 

Elever och föräldrar är alltid välkomna att kontakta elevhälsan för stöd, vägledning och 
hjälp. Elevhälsan arbetar utifrån en helhetssyn där elevens hela nätverk ses som en resurs 
med ett nära samarbete med eleven och dennes föräldrar, skolpersonal samt externa sam-
arbetspartners till exempel grundskolan, socialtjänsten och ungdomsmottagningen. 

Studie- och yrkesvägledning 

Våra gymnasieskolor har flera studie- och yrkesvägledare (SYV) som hjälper dig med vägled-
ning kring frågor om de olika gymnasieprogrammen och kurser. Vårdnadshavare och elever 
är alltid välkomna att boka personliga samtal.

Studie- och yrkesvägledare deltar i skolans arbete med att stärka din självkännedom så att 
du kan fatta kloka beslut om framtida studier och arbetsliv utifrån dina egna förutsättning-
ar. De har individuella vägledningssamtal och ger information i klasser, grupper och enskilt. 

Om du vill byta program eller avbryta studierna ska du alltid kontakta studie- och yrkes-
vägledaren.

Välkommen Välkommen 
att skugga att skugga 
programmenprogrammen

Om du vill veta mer om våra olika program hittar 
du mer info på skolornas hemsidor. Där finns också 
information och kontaktuppgifter om du vill komma 
och skugga!

Vi ses!
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Utbildningen finns på

GYMNASIAL 
LÄRLINGSUTBILDNING
Lärling | Yrkesprogram
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Är du nyfiken på gymnasial lärlingsutbildning? 
Gillar du att lära dig i verkliga arbetssituatio-
ner tillsammans med arbetskamrater? Vill du ta 
ansvar för ditt lärande och gillar att ingå i ett 
arbetslag med människor i olika åldrar? 

På gymnasiet kan lärlingsutbildningen börja 
första, andra eller tredje läsåret. Du kan läsa alla 
våra yrkesutbildningar på två sätt: som skolför-
lagd eller som gymnasial lärlingsutbildning.

Att gå en lärlingsutbildning innebär:

• Samma yrkesexamen som på ett skolförlagt 
yrkesprogram

• Samma krav som på ett skolförlagt yrkes-
program

• Samma möjlighet att få grundläggande  
högskolebehörighet

• Minst halva utbildningen på en arbetsplats
• Handledare på arbetsplatsen med fokus  

på din utveckling inom yrket
• Teoretiska ämnen i lärlingsklass med lärling-

ar från olika yrkesprogram.

Gillar du att lära dig i verkliga arbetssituationer tillsammans med arbetskamrater? 
På den gymnasiala lärlingsutbildningen genomför du minst hälften av utbildnin-
gen på en arbetsplats. 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

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

Individuellt val  200 Gymnasiearbete 100
INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Yrkesämnen  1600
YRKESÄMNEN

För fullständig förteckning av vilka inriktningar som erbjuds, se skolornas hemsidor. 

Vill du veta mer?

Prata med din studie- och yrkesvägledare för att lägga till kurser för att få grundläggande högskole-
behörighet

Grundläggande högskolebehörighet

Gymnasial lärlingselev inom Industri, Vård och omsorg och Barn och fritid (social in-
rikting) kan få diplom enligt Teknikcollege respektive Vård och omsorgscollege.

kunskapsforbundet.se8 9



Utbildningen finns på

BARN- & FRITIDSPROGRAMMET
Yrkesprogram | 2500 poäng
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

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

Pedagogiskt ledarskap 100 Människors miljöer 100

Naturkunskap 1a2 50 Samhällskunskap 1a2 50

Kommunikation 100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100

Lärande och utveckling 100 Hälsopedagogik 100

Här får du en bra grund för arbete inom försko-
la, skola, idrott, friskvård, fritidsverksamhet eller 
omsorgen för funktionsnedsatta. Om du stude-
rar vidare är programmet en mycket bra grund 
om du vill bli fritidsledare, förskollärare, lärare, 
fritidspedagog, socionom, socialpedagog eller 
polis. 

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
Du får utveckla din kreativitet, samarbetsförmå-
ga och kommunikation för att kunna skapa bra 
förutsättningar för alla människors delaktighet 
och lärande. Ledarskap är ett viktigt inslag i 
utbildningen, för det blir en viktig del i din fram-
tida yrkesroll. Du kan börja jobba direkt efter ut-
bildningen eller, om du gör vissa tillval, studera  
vidare på högskolan. 

HUR JOBBAR VI? 
Vi har ett nära samarbete med förskolan och 
kultur- och fritidsverksamheten i kommunen 
samt omsorgen för funktionsnedsatta. Samar-
betet garanterar att utbildningen står med ena 
benet ute i arbetslivet. Utbildningen utgår ifrån 
olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller 
tillsammans med andra, som till exempel att ar-
rangera olika aktiviteter. Dessutom har du minst 
15 veckors utbildning på en arbetsplats så kallat 
Arbetsplatsförlagt Lärande (APL). Detta är ett 
mycket viktigt inslag i utbildningen som ger dig 
unika erfarenheter och viktiga kontakter när du 
sedan söker jobb.

Detta är programmet för dig som vill arbeta pedagogiskt med människor i alla  
åldrar, möta dem i deras vardag, leda dem, stötta och utveckla dem. Du väljer 
mellan inriktningarna: fritid och hälsa samt pedagogiskt och socialt arbete. 

Engelska 6 100 Svenska 3/SvA 3 100
KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Fritids- & friskvårdsverksamhet 200 Fritids- & idrottskunskap 100

FRITID OCH HÄLSA

Pedagogiskt arbete 200 Socialt arbete 1 100
PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE

INRIKTNINGARBSG

Programfördjupning
Aktivitetsledarskap* 100
Bad- & friskvårdsanläggningar 100
Idrott & hälsa 2* 100
Specialpedagogik 1 100

Valbar kurs 100 + 100
Aktivitetsledarskap, Dramapedagogik, Psy-
kologi 1, Psykologi 2b, Skapande verksamhet 
eller Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

*För NIU-elever ersätts kurser (200 poäng) med: Träningslära & Idrottsspecialisering.

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100

Skolverket | Förändring av programmet inför 2021.
Pedagogiskt och socialt arbete är en ny inriktning inom programmet 
från och med 2021. Kurser inom programfördjupningen (600 poäng) 
presenteras under hösten. Se hemsida för mer information.

Skolverket

Förändring av 
programmet 

2021
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Utbildningen finns på

BYGG- & 
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
Yrkesprogram | 2500 poäng
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

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

Bygg och anläggning 1 200 Bygg och anläggning 2 200

Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 200

Måleriprocessen 200
Måleri 1 200

Byggprogrammen på Magnus Åbergsgymnasiet 
är en ”Branschrekommenderad utbildning” av 
Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN). Det be-
tyder att du kan vara säker på att din utbildning 
är väl förankrad hos arbetslivet och att du får 
med dig nödvändiga kunskaper redan från start. 

Det är ett yrkesprogram som ger dig både den 
praktiska och teoretiska grunden du behöver för 
att arbeta i byggbranschen. Hos oss kan du välja 
mellan yrkesutgångarna träarbetare, betongar-
betare, murare, plattsättare eller målare.

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
På programmet utvecklas du som yrkesarbetare. 
Du lär dig om byggnation och anläggning vid 
nyproduktion, ombyggnad och renovering. För-
utom att bygga dina kunskaper och färdigheter, 
kommer du att få lära dig om branschens olika 
yrken och hur du driver ett eget företag inom 

det yrke du har valt. Inom alla inriktningar tar vi 
även upp lagar och regler, arbetsförhållanden, 
riskbedömningar och andra frågor som inte har 
med själva yrkeserfarenheten att göra, men som 
man bör kunna innan man börjar jobba inom 
branschen. 

HUR JOBBAR VI? 
Här jobbar du tätt tillsammans med klasskom-
pisar, lärare och våra samarbetsföretag. Du får 
direkt börja praktisera dina kunskaper och träna 
din färdighet, både genom övningar och riktiga 
projekt på skolan. Det arbetsplatsförlagda läran-
det (APL) som börjar i årskurs 2 är ett mycket 
viktigt inslag i utbildningen. Det betyder att du 
är på en arbetsplats inom ditt yrkesområde. 
Då får du skapa ett kontaktnät som är viktigt 
när du ska ut i arbetslivet.

Gillar du att arbeta praktiskt och kreativt? Vill du jobba direkt efter gymnasiet? 
Bygg- och anläggningsprogrammet är programmet för dig som gillar att arbeta 
med händerna. 

KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Engelska 6, 100 Svenska 2/SvA 2, 100 Svenska 3/SvA 3, 100

INRIKTNINGARMÅG

Programfördjupning: Trä
Trå 1, stommar 100
Trä 2, beklädnad 100
Trä 3, montage 100
Betong 1, lågform & platta på mark 100
Entreprenörskap 100

Programfördjupning: Mur
Mur & putsverk 1, grundmurar 100
Mur & putsverk 2, murverk 100
Mur & putsverk 3, puts 100
Tätskikt våtrum 100
Entreprenörskap 100

Programfördjupning: Betong
Betong 1, lågform & platta på mark 100
Betong 2, väggar & pelare 100
Betong 3, bärlager 100
Betong 4, golv 100
Entreprenörskap 100

Programfördjupning: Plattsättare
Specialyrken 1 100
Specialyrken 2 200
Tätskikt våtrum 100
Entreprenörskap 100

Programfördjupning: Måleri
Måleri 2 200
Måleri 3 200
Måleri 4 200
Måleri 5 200

HUSBYGGNAD MÅLERI

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100
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Utbildningen finns på

EKONOMIPROGRAMMET
Högskoleförberedande program | 2500 poäng
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PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Företagsekonomi 1 100 Moderna språk 100

Privat juridik 100 Psykologi 1 50

EKONOMI
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100

Programfördjupning:
Marknadsföring 100
Redovisning 2* 100
Affärsjuridik* 100

*För NIU-elever ersätts kurserna med: Träningslära & 
Idrottsspecialisering, 200 poäng.

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

Programfördjupning:
Entreprenörskap och företagande 100
Marknadsföring* 100
Företagsekonomi 2* 100

*För NIU-elever ersätts kurserna med: Träningslära & 
Idrottsspecialisering, 200 poäng.

Ekonomiprogrammet står för både bredd och spets för dig som är intresserad av 
ekonomi, juridik och samhällsvetenskapliga ämnen. Inom inriktningarna ekonomi 
eller juridik kan du fokusera på det du är intresserad av och stärka din förmåga att 
tänka stort.

EKONOMI
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100

Programfördjupning:
Marknadsföring 100
Affärsjuridik* 100
Redovisning 2* 100

*Kurserna ingår inte i studieplan för NIU-elever

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

Programfördjupning:
Entreprenörskap och företagande 100
Marknadsföring 100
Humanistisk-/Samhällsvetenskaplig
specialisering - inrikt. Kriminologi* 100

*Kurserna ingår inte i studieplan för NIU-elever

INRIKTNINGARMÅGINRIKTNINGARBSG

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

Engelska 5 100 Matematik 1b 100

Engelska 6 100 Matematik 2b 100

Historia 1b 100 Religionskunskap 1 50

Idrott och hälsa 1 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Naturkunskap 1b 100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100

Samhällskunskap 1b 100 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Samhällskunskap 2 100

Hos oss blir du utrustad att navigera i en snabbt 
föränderlig omvärld. Vår vision är att du efter 
tre år hos oss inte ska förbli den samma som 
du var när du först kom. Världen behöver unga 
människor som både kan sin multiplikationsta-
bell och förmår att tänka utanför boxen. 

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
Ekonomiprogrammet gör dig allmänbildad och 
kan man sina grejer blir man också trygg. Detta 
ger dig bredden. Spetskompetenser får du 
genom att fördjupa dig inom ekonomi, juridik, 
företagande och språk med mera.

I Ekonomiprogrammets DNA ligger att du star-
tar och driver företag, studerar marknadsföring 
samt får nya insikter om ledarskap och organi-
sation. 

Du kommer att utveckla din förmåga att både 
arbeta självständigt och samarbeta med andra. 
Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande 
och hos oss får du goda chanser att maximera 
dina meritpoäng. 

HUR JOBBAR VI? 
Utbildningen bedrivs i tätt samarbete med nä-
ringslivet och genom Ung Företagsamhet får du 
starta och driva ditt eget företag − utifrån din 
egen affärsidé. Din dator är ett självklart hjälp-
medel inom layout, bokföring, löneadministra-
tion med mera.  

Välkommen att hänga på oss ifall du tänker 
likadant! 

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100
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Utbildningen finns på

EL- & ENERGIPROGRAMMET
Yrkesprogram | 2500 poäng
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

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

Datorteknik 1a 100 Energiteknik 1 100

Elektromekanik 100 Mekatronik 1 100

Om du gillar att lösa problem och har ett tek-
nikintresse så erbjuder vi den grund du behöver 
för att bli så mycket du kan inom elteknikbran-
schens många områden. Hos oss kan du välja 
mellan yrkesutgångarna ”Elteknik” och ”Auto-
mation”.

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
Du får lära dig om produktion, installation, 
distribution och underhåll av system för el samt 
automation. Under utbildningen jobbar vi också 
med service och kundbemötande, arbetsmil-
jö och säkerhetsfrågor så som standarder och 
informationssäkerhet. 

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen 
eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. 
En annan möjlighet är att läsa extra kurser för 
att kunna studera vidare på högskolan. När du 
avslutat din utbildning får du grundläggande 
behörighet till yrkeshögskolan. 

HUR JOBBAR VI? 
Under första året läser alla samma ämnen. Inför 
årskurs 2 väljer du inriktning som ger grunden 
för den yrkesutgång du vill ha. Du har minst 15 
veckors ”Arbetsplatsförlagt Lärande” (APL), 
under årskurs 2 och 3. Praktiken ger dig erfaren-
heter och bra kontakter som du kan dra nytta av 
när du söker jobb.

Exempel på jobb efter examen är drifttekniker, 
underhållstekniker, process- och automations-
tekniker, industrielektriker, installationselektriker, 
distributionselektriker, driftoperatör eller nät-
verkstekniker.

ELDISTRIBUTION MED RIKSINTAG
Eldistribution är en branschnära utbildning. Vi 
jobbar med nybyggnation, underhåll och skötsel 
kring elnät. Men även med service och kundbe-
mötande, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor som 
standarder och informationssäkerhet.

El- och energiprogrammet passar dig som gillar att arbeta praktiskt, är 
teknikintresserad och vill ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet.

KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Engelska 6, 100 Svenska 2/SvA 2, 100 Svenska 3/SvA 3, 100

Elkraftteknik 100
Praktisk ellära 100
Elinstallationer 200
Kommunikationsnät 1 100

ELTEKNIK

INRIKTNINGAR

Programfördjupning elteknik: Distribution
Belysningsnät 100
Högspänningsnät 100
Lågspänningsnät 100
Nät- & transformatorstationer 100
Underhållsarbete i vindkraft 100
Underhållsarbete i stadsnät 100
Underhållsarbete i luftledningsnät 100

Programfördjupning elteknik: Installation
Belysningsteknik 100
Elmotorstyrning 100
Fastighetsautomation 1 100
Kommunikationsnät 2 100
Larm - övervakning & säkerhet 100
Servicekunskap 100

Valbar kurs 100
CAD1/CAD2, Data- & medienät, Inbrottslarm 
Larm - överkning & säkerhet eller Engelska 6

Praktisk ellära 100
Mät- & reglerteknik 100
Mät- & styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100

AUTOMATION

Programfördjupning: Automation
Elkraftteknik 100
Elmotorstyrning 100
Industriautomation 100
Kommunikationsnät 1 100
Processmätteknik 1 100
Inbrottslarmsystem 100
Underhåll - produktionsmekanik 100

Valbar kurs 100
CAD1/CAD2, Inbrottslarm, Larm - övervakning 
& säkerhet eller Engelska 6

BSG

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100
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Utbildningen finns på

ESTETISKA PROGRAMMET
- BILD OCH FORM
Högskoleförberedande program | 2500 poäng

M
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På Bild & Form får du fördjupade kunskaper 
inom bild- och formgivningsområdet samtidigt 
som du får en högskoleförberedande examen. 

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
Du får öva upp din talang inom teckning, måleri 
och skulptur, lära dig om konst och kultur, ut-
veckla din kreativitet, träna ditt analytiska tänk-
ande och jobba med två- och tredimensionella 
tekniker. Du kommer att få skapa och gestalta 
med traditionella material såväl som med digita-
la verktyg. Att arrangera och delta i olika typer 
av utställningar är också något du får lära dig. 

HUR JOBBAR VI? 
Utbildningen är bred och du får pröva på det 
mesta inom bild och formgivning. Vi varvar 
teori och praktik och förutom kunskaper inom 
skapande och design får du en samhällsveten-
skaplig grund inför framtida utbildningar och 
yrken. Magnus Åbergsgymnasiet är en nyreno-
verad skola och lokalerna för Bild & Form är vi 
extra stolta över. Här finns välutrustade rum och 
ateljéer som inspirerar till kreativitet. 

Yrken som kanske kan intressera dig: kulturve-
tare, konstnär, bildlärare, slöjdlärare, formgivare, 
fotograf, webbdesigner, industridesigner eller 
designer inom mode och textil.

Tänk dig en skoldag fyllt av skapande – i bilder, i glas, i keramik, i olja eller i dig-
itala verktyg. Dessutom i helt nyrenoverade, fräscha lokaler med modern utrust-
ning och erfarna lärare. Visst låter det spännande och utvecklande, ja, rentav 
härligt? På Magnus Åbergsgymnasiets Estetiska program med inriktning bild- och 
formgivning är det möjligt. 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Estetisk kommunikation 1 100 Konstarterna och samhället 50

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

Engelska 5 100 Samhällskunskap 1b 100

Engelska 6 100 Matematik 1b 100

Historia 1b 100 Religionskunskap 1 50

Historia 2b - Kultur 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Idrott och hälsa 1 100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100

Naturkunskap 1b 100 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

INRIKTNINGMÅG

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100

BILD OCH FORM

Bild och form specialisering 100
Design 1 100
Digitalt skapande 1 100
Formgivning 1 100
Fotografisk bild 1 100
Grafisk illustration 100
Engelska 7 100
Matematik 2b 100
Moderna språk 1 100
Naturkunskap 2 100

Estet - bild och form är ett nytt program som går att söka 2021 på Magnus Åbergsgymnasiet. 

Bild och form 1b 100
Bild 100
Form 100
Bildteori 100

Inriktningskurser: Bild och form
Du läser 500 poäng fördjupningskurser i 
årskurs 2 och 3.

Här visas exempel på valbara kurser:

Fördjupningskurser: Bild och form

NYTT 

PROGRAM

 2021
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Utbildningen finns på

ESTETISKA PROGRAMMET
- MUSIK
Högskoleförberedande program | 2500 poäng
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PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Estetisk kommunikation 1 100 Konstarterna och samhället 50

Utbildningen ger dig möjlighet att söka konst-
närliga högskoleutbildningar eller universitetsut-
bildningar inom samhällsvetenskap och humani-
ora. 

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
På Estetiska programmet utvecklar du dina 
kreativa sidor, din samspelsförmåga och din 
musikaliska lyhördhet. Du får arbeta med många 
olika musikaliska genrer. Om du vill, kan du 
utvecklas till en mycket skicklig instrumentalist 
och sångare. Vi stöttar din utveckling oavsett 
om du har spelat länge eller precis har börjat. 

HUR JOBBAR VI? 
Vilket/vilka instrument du vill spela och få 
undervisning i väljer du själv (ex. gitarr, sång). 
Du får spela tillsammans med andra, sätta upp 
konserter, göra musikproduktioner och utveck-
las individuellt såväl som i grupp.

Utbildningen blandar teori och praktik. Vi er-
bjuder dessutom funktionella och inspirerande 
lokaler med modern utrustning. Våra lärare har 
lång musikalisk och pedagogisk erfarenhet och 
brinner för din utveckling. 

Varje år arrangerar Estetiska programmet på 
Magnus Åbergsgymnasiet och Birger Sjöberg-
gymnasiet en rad uppskattade konserter, 
turnéer och föreställningar. 

Älskar du musik? Tycker du om att spela instrument eller sjunga? Estetiska pro-
grammet är ett program för dig som brinner för musik, vill uttrycka din kreativitet 
och dessutom få en bra samhällsvetenskaplig grund inför framtiden. 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

Engelska 5 100 Samhällskunskap 1b 100

Engelska 6 100 Matematik 1b 100

Historia 1b 100 Religionskunskap 1 50

Historia 2b - Kultur 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Idrott och hälsa 1 100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100

Naturkunskap 1b 100 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

MUSIK 
Instrument eller sång 1 100
Ensemble med körsång 200
Gehörs- & musiklära 1 100

Programfördjupning
Scenisk gestaltning 100
Valbara kurser* 400

Exempel valbara kurser: 
Ensemble 2, Arrangering och komposition 1, Gehörs- och 
musiklära 2, Musikproduktion 1, Engelska 7, Matematik 2b, 
Instrument eller sång 1 (i åk 2), Naturkunskap 2

*För NIU-elever ersätts kurser (200 poäng) med: 
Träningslära & Idrottsspecialisering.

MUSIK
Instrument eller sång 1 100
Ensemble med körsång 200
Gehörs- & musiklära 1 100

Programfördjupning
Ensemble 2 100
Körsång 100
Gehörs- & musiklära 2 100

Valbar kurs 100 
Arrangering & komposition 1, 
Musikproduktion 1 eller Engelska 7

Valbar kurs 100  
Instrument eller Sång 1 alt. Matematik 2b

INRIKTNINGMÅGINRIKTNINGBSG

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100
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Utbildningen finns på

ESTETISKA PROGRAMMET
- Spetsutbildning (MUV)
Högskoleförberedande program | 2500 poäng
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

Engelska 5 100 Samhällskunskap 1b 100

Engelska 6 100 Matematik 1b 100

Historia 1b 100 Religionskunskap 1 50

Historia 2 - kultur 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Idrott och hälsa 1 100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100

Naturkunskap 1b 100 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Estetisk kommunikation 1 100 Konstarterna och samhället 50

SPETSUTBILDNING MUSIK | MUV

Musikerutbildning Vänersborg (MUV) är en 
spetsutbildning inom det Estetiska program-
met, med samma högskolebehörighet som den 
vanliga musikinriktningen. Här får du möjlighet 
till samarbete med yrkesorkestrar både lokalt 
och internationellt, med många olika spännande 
projekt. Du får utvecklas till en mycket skicklig 
instrumentalist eller vokalist och vi erbjuder 
både klassisk profil och jazzprofil. 

Förutom en gedigen grundläggande gymnasie-
utbildning får du fördjupa dig i musiken, både 
som instrumentalist och på ett bredare musika-
liskt plan. Genom examensmålen, kursplaner och 
en individuell studieplan jobbar dina lärare för 
att öka din musikaliska förmåga och förståelse. 

Utöver denna musikaliska grund, har du möjlig-
het att läsa behörighets- och meritvärdesgivan-
de kurser som moderna språk, Matematik 2b, 
Engelska 7 och Naturkunskap 2. Vårt program 
fogar samman individuell undervisning, kam-
marmusik och orkester eller kör till en helhet. 

Vi erbjuder bland annat:

• 60-70 minuter undervisning per vecka  
på huvudinstrument

• 25 minuter undervisning per vecka  
på biinstrument

• Gemensamma lektioner
• Kammarmusik, kammar-, symfoni- och  

blåsorkester, storband med mera
• Regelbundna repetitioner med pianist
• Regelbundna kammarkonserter
• Några större orkesterprojekt varje läsår
• Internationella kontakter
• Start i årskurs 1 och 2
• Alla instrument och sång
• Dirigering

För att komma in på utbildningen måste du 
göra ett antagningsprov. Provet som görs i mars 
innebär att du ska spela upp två stycken av olika 
karaktär på ditt huvudinstrument. 

Detta riksrekryterande program är för dig som redan sjunger eller spelar ett  
instrument och är intresserad av kammar-, orkester- eller körmusik. 

Ensemble med körsång 200
Instrument eller sång (huvudinstr.) 100

Gehörs- och musiklära 1 100

Programfördjupning
Instrument eller sång 3 (huvudinstr.)  100
Instrument eller sång 1 (biinstrument)  100
Ensemble 2a  100
Ensembel 2b  100
Valbar kurs  100

INRIKTNINGBSG

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100
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Utbildningen finns på

FORDONS- & 
TRANSPORTPROGRAMMET (MTU)
Yrkesprogram | 2500 poäng
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et GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

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

Fordons- och transportbranschens 
villkor och arbetsområden 

200 Fordonsteknik - introduktion 200

Det är en fordonsteknisk utbildning som ut-
vecklats i samverkan med Motorbranschens 
Riksförbund och vänder sig speciellt till dig 
som vill jobba med service, reparationer och 
underhåll av fordon inom fordonsbranschen. Vi 
erbjuder tre inriktningar – Personbil, Karosseri 
och lackering eller Lastbil och mobila maskiner. 
Utbildningen kombinerar teoretiska studier med 
praktiskt arbete i skolans bilverkstad och ute på 
företag.  

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
Programmet ger dig garanterad praktikplats, 
möjlighet till högskolebehörighet, grundläggan-
de behörighet under förutsättning att du väljer 
rätt kurser samt en utbildning som är utformad 
i samarbete med branschen. Du får även en del 
av din körkortsutbildning betald av oss. 

HUR JOBBAR VI? 
Fordons- och transportprogrammet är ett brett 
program med relativt stora skillnader mellan de 
olika inriktningarna. 

Vi utbildar moderna fordonstekniker som väl 
motsvarar de olika kompetenskrav en verkstad 
ställer på mekaniker idag. För att kunna motsva-
ra en hög och relevant utbildningsnivå samarbe-
tar vi med ledande företag i motorbranschen. 

Programfördjupningen erbjuder stora möjlighe-
ter att specialisera dig. Dessutom har du 24-40 
veckors utbildning ute på en arbetsplats, så 
kallad APL. Detta är ett mycket viktigt inslag i 
utbildningen som ger dig erfarenheter och även 
kontakter som du kan dra nytta av när du söker 
jobb. 

Gillar du teknik och vill jobba med bilar? Ja då finns det förmodligen inget mer 
passande program än MTU - Motorbranschens tekniska utbildning.  

KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Engelska 6, 100 Svenska 2/SvA 2, 100 Svenska 3/SvA 3, 100

Motorbranschens Tekniska Utbildning | MTU: Valbar 300 poäng

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100

Personbilar:
- Basteknik 100
- Service & underhåll 1 100

Personbilar:
- Service & underhåll 2 100
- Verkstad & elteknik 100

PERSONBIL

Lastbilar & mobila maskiner:
- Basteknik 100
- Service & underhåll 1 100

Lastbilar & mobila maskiner:
- Service & underhåll 2 100
- Verkstad & elteknik 100 

LASTBIL OCH MOBILA MASKINER

Riktningsteknik - introduktion 200 Lackeringsteknik - introduktion 200

KAROSSERI OCH LACKERING

INRIKTNINGARBSG

Programfördjupning

Programfördjupning

Programfördjupning

Kurser inom programfördjupningen presenteras under hösten. 
Se hemsida för mer information.

Skolverket

Förändring av 
programmet 

Kurser inom programfördjupningen presenteras under hösten. 
Se hemsida för mer information.

Skolverket

Förändring av 
programmet

Kurser inom programfördjupningen presenteras under hösten. 
Se hemsida för mer information.

Skolverket

Förändring av 
programmet
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Utbildningen finns på

HANDELS- & 
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
Yrkesprogram | 2500 poäng
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

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

Entreprenörskap 100 Information och kommunikation 1 100

Servicekunskap 100 Branschkunskap inom handel och
administration

100

Utbildningen lär dig att möta människor, förstå 
vad som är riktigt bra service och vad som krävs 
av en företagare. När du lämnar skolan har du 
de kunskaper som behövs för att möta arbetsli-
vet. 

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
Under utbildningen lär du dig att kommunice-
ra med människor, både i verkliga livet och via 
digitala medier. Du får lära dig om försäljning, 
inköp, varuflöden, logistik och entreprenörskap. 
Det senare är ett av de ämnen som du får arbe-
ta praktiskt med genom hela utbildningen, där 
du genom Ung Företagsamhet får du starta och 
driva ditt eget företag, utifrån din egen affär-
sidé. 

Andra kunskapsområden, som till exempel juri-
diska frågor, integreras i sitt sammanhang vilket 
ger dig en bra helhetssyn på utbildningen. 

HUR JOBBAR VI? 
Du tränar din förmåga att utveckla relationer 
med affärskontakter och medarbetare. Vi arbe-
tar mycket med att samla in, analysera och vär-
dera information och att ta ansvar och handla 
med omdöme. Du arbetar ofta i projektform och 
tränar din förmåga att vara aktiv och företagan-
de. Dessutom har du minst 15 veckors utbildning 
ute på en arbetsplats, så kallat ”Arbetsplatsför-
lagt Lärande” (APL). 

Är du intresserad av entreprenörskap, försäljning, service, inköp, marknadsföring 
och ekonomi? Drömmer du om att starta eget företag inom handel? Då är detta 
programmet för dig. 

Engelska 6 100 Svenska 3/SvA 3 100
KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

INRIKTNINGARMÅG

Personlig försäljning 1 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100

Inköp 1 100
Näthandel 1 100

HANDEL OCH SERVICE

Programhantering 100
Svenska 2 /Svenska s. andraspråk 2 100
Företagsekonomi 1 100
Handel - specialisering 100

Praktisk marknadsföring 2 100
Utställningsdesign 1 100
Entreprenörskap och företagande 100

Programfördjupning

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100
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Utbildningen finns på

HOTELL- & TURISMPROGRAMMET
Yrkesprogram | 2500 poäng

M
ag

nus Åbergsgym
na

si
et

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

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

Besöksnäringen 100 Engelska 6 100

Entreprenörskap 100 Konferens och evenemang 100

Logi 100 Hållbar turism 100

Resmål och resvägar 100 Service och bemötande 1 100Då är detta den rätta gymnasieutbildningen för 
dig. Du får den grund du behöver för att anting-
en arbeta direkt efter gymnasiet eller för vidare 
studier. 

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
Här får du grundläggande kunskaper inom ho-
tell, konferens, turism och resor. Du lär dig bland  
annat service och bemötande, kommunikation, 
marknadsföring, försäljning och entreprenör-
skap. 

Hotell- och turismprogrammet präglas av bran-
schens internationella karaktär. Språkkunska-
per och förståelse för andra kulturer är viktiga 
inslag, särskilt om du vill arbeta eller studera 
vidare i andra länder. 

HUR JOBBAR VI? 
Hotell- och turismbranschen lever på att gästen 
får ett bra bemötande och en bra upplevelse.  
Därför är det personliga mötet och kundservice 
centrala på hotell- och turismprogrammet. 

Under din tid här kommer du att få minst 15 
veckors Arbetsplatsförlagt Lärande (APL). 
För dig som vågar och vill finns det möjlighet 
att göra sin APL utomlands. 

Vi deltar ofta på olika mässor och evenemang 
utanför skolan för att din utbildning i hög ut-
sträckning ska vara anpassad till arbetslivet. Du 
får en god insyn i hur det är att arbeta i den här 
spännande och omväxlande branschen och ska-
par kontakter med framtida arbetsgivare. 

Drömmer du om att arbeta med turism-, hotell- eller konferensverksamhet i fram-
tiden? Är du intresserad av språk, resor, service och människor? 

Svenska 2/SvA 2 100 Svenska 3/SvA 3 100
KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Våningsservice 1 100
Frukost - och bufféservering 100

Konferens 1 100
Reception 1 100

HOTELL OCH TURISM

INRIKTNINGMÅG

Marknadsföring och försäljning 100
Personlig försäljning 1 100
Konferens 2 100

Drycker och 
ansvarsfull alkoholhantering 100

Programfördjupning

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100
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Utbildningen finns på

INDUSTRITEKNISKA 
PROGRAMMET (ITU)
Yrkesprogram | från 2500 poäng

  N
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

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

Industritekniska processer 1 100 Människan i industrin 1 100

Produktionskunskap 1 100 Produktionsutrustning 1 100

PRODUKT OCH MASKINTEKNIK 
Datorstyrd produktion 100
Produktionsutrustning 2 100
Produktutveckling 1 100

Programfördjupning
Industritekniska processer 2 100
CAD 1 50
Industriell mätteknik grund 50
CAD/CAM 100
Datastyrd produktion 2 100
Datastyrd produktion 3 100
Produktionsutrustning 3 100
Industriteknisk fördjupning 1 50
Industriteknisk fördjupning 2 50
Svets grund 100
Tillverkningsunderlag 100

Individuellt val
Industritekniska processer 3 100 
Kälsvets 2 MIG/MAG eller 
Svenska 2/svenska som andraspråk 100

SVETS
Tillverkningsunderlag 1 100
Svets grund 100
Kälsvets 1 TIG 100
Produktutveckling 1 100

Programfördjupning
CAD 1 50
Industritekniks fördjupning 1 50
Datorstyrd produktion 1 100
Kälsvets 2 MMA 100
Stumsvets 1 MIG/MAG 100
Stumsvets 2 TIG 100
Rörsvets 1 TIG 100
Rörsvets 2 TIG 100
Kälsvets 2 TIG 100

Individuellt val
Stumsvets 1 TIG 100
Stumsvets 2 MIG/MAG eller 
Svenska 2/svenska som andraspråk 100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3  100
Engelska 6  100
Fysik 1a  150
Fysik 2  100 
Matematik 2a  100

Matematik 3c 100
Matematik 4 100
Kemi 1 100 
Datorstyrd produktion 2 100

UTÖKADE KURSER - ITU

ITU, som står för ”Industriteknisk utbildning” är 
ett samarbete mellan Nils Ericsonsgymnasiet 
och en företagspool bestående av företag i när-
området. Under din utbildningstid får du på APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) möta olika arbets-
uppgifter på olika företag. Detta ger dig en bred 
kunskap om vad det innebär att arbeta inom in-
dustribranschen. Programmet är certifierat som 
Teknikcollege vilken innebär att vi har utformat 
utbildningen tillsammans med näringslivet. Du 
har även möjlighet att nå särskild högskole- 
behörighet inom programmet. 

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
Under utbildningen får du inblick och erfarenhet 
av arbete med avancerade processer och till-
verkningsmetoder, exklusiva material och höga 
kvalitetskrav. 

Väljer du Produkt och maskinteknik får du lära 
dig arbeta med avancerade tillämpningar inom 
skärande bearbetning och CNC-bearbetning. 
Du kan även välja att läsa vår svetsutbildning 
och får utbildning i metoder som MIG/MAG, TIG, 
MMA och rörtrådssvets.

HUR JOBBAR VI? 
Detta är en unik utbildning. I skolan läser du  
gymnasiegemensamma ämnen och yrkesinrik- 
tade ämnen. Samtidigt är du ute och får prak- 
tisera dina kunskaper på olika företag i närom-
rådet, där du skapar värdefulla kontakter inför 
framtiden och har chans till sommarjobb. 

Vill du ägna din gymnasietid åt att skaffa dig teknikkunskaper och samtidigt få in 
en fot på arbetsmarknaden? Då är detta helt rätt program för dig. 

KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Engelska 6, 100 Svenska 2/SvA 2, 100 Svenska 3/SvA 3, 100

INRIKTNINGARNE

GYMNASIEARBETE

Gymnasiearbete 100

kunskapsforbundet.se30 31



Utbildningen finns på

M
ag

nus Åbergsgym
na

si
et

B
irg

er Sjöberggym

na
si

et

  N
ils Ericsonsgymna

si
et

INTRODUKTIONS-
PROGRAMMEN
Individuell omfattning

Introduktionsprogrammen hjälper dig att ut-
vecklas och komma vidare med dina studier och 
framtidsplaner. På introduktionsprogrammen får 
du ett personligt stöd, du får chansen att i din 
egen takt läsa grundskoleämnen som du behö-
ver och i vissa fall får du möjlighet till praktik i 
kombination med studier. Våra kompetenta lära-
re har fokus på dig och det du vill uppnå. 

Att trivas i skolan är viktigt för att lyckas med 
sina studier – vi erbjuder trivsamma lokaler, en 
trygg skolmiljö med möjlighet till hemklassrum 
och erfaren personal. Vi har ett elevhälsoteam 
som består av skolsköterska, kurator, specialpe-
dagog,  studie- och yrkesvägledare och skolpsy-
kolog. 

Du har möjlighet att kontinuerligt träffa en stu-
die- och yrkesvägledare. Tillsammans lägger vi 
upp en individuell studieplan för dig. Inriktning-
en beror på dina förutsättningar, behov och mål. 
Inom lokalerna har vi egna verkstäder för yr-
kesutbildning inom fordonsteknik, industri och 
hantverk. Det finns även möjlighet att läsa 
yrkeskurser inom fastighetsskötsel, vård och 
omsorg, barn och fritid, hantverk, handel, fordon 
samt restaurang och livsmedel.

I Trollhättan har vi en särskild undervisnings-
grupp - Resursskolan. Resursskolan har ett 
begränsat antal platser och riktar sig till dig som 
behöver ett särskilt stöd i din skoldag. Målet är 
att varje elev ska uppnå sina egna kunskapsmål, 
hitta rutiner i vardagen och stärka självbilden.

Är du inte behörig till gymnasieskolan och behöver komplettera dina kunskaper 
från nian? Är du nyanländ i Sverige och behöver lära dig mer svenska? 

Individuellt alternativ (IMA)
Individuellt alternativ (IMA) är för dig som 
vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete 
eller för att kunna läsa vidare i gymnasiesko-
lan eller annan utbildning. Du saknar något av 
de godkända betyg som krävs för att komma 
in på ett nationellt program.

Utbildningen kan till exempel innehålla grund-
skoleämnen som du inte har godkända betyg 
i, kurser från nationella program och andra 
insatser som du behöver för din kunskaps-
utveckling. Efter utbildningen kan du söka 
arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan. Indi-
viduellt alternativ utformas utifrån dina behov, 
dina förmågor och dina kunskaper. 
Praktik på en arbetsplats kan ingå.

Programinriktat alternativ 
(IMV)
Programinriktat val (IMV) syftar till att elever 
ska få en utbildning som är inriktad mot ett 
visst nationellt program och ska så snart som 
möjligt kunna antas till det nationella pro-
grammet. 

Det långsiktiga målet är att du på IMV blir 
behörig och går över till ett nationellt gymna-
sieprogram eller yrkesprogram och tar gym-
nasieexamen. 

Språkintroduktion (IMS)
Språkintroduktion (IMS) är för dig som är 
nyanländ* till Sverige och saknar de godkän-
da betyg som krävs för att gå ett nationellt 
program och behöver ha en utbildning i det 
svenska språket. Du får utbildning i svenska 
och andra ämnen för att bli behörig att kunna 
gå vidare till nationellt program eller annan 
utbildning. 
 
*Nyanländ innebär att du kommit till Sverige 
under de senaste fyra åren. 

Yrkesintroduktion (IMY)
Yrkesintroduktion (IMY) vänder sig till dig 
som saknar betyg för behörighet till nationella 
yrkesprogram. På Yrkesintroduktion får du en 
yrkesinriktad utbildning som underlättar för 
etablering på arbetsmarknaden eller som le-
der till studier på ett nationellt yrkesprogram.

Här kan du studera grundskoleämnen och 
även gymnasiekurser från det yrkesprogram 
som du är intresserad av. Praktik kan ingå i ut-
bildningen och vår ambition är att alla elever 
på utbildningen ska erbjudas praktik. 

När du avslutar yrkesintroduktion kommer 
dina yrkeskunskaper att dokumenteras med 
ett gymnasieintyg.

kunskapsforbundet.se32 33



Utbildningen finns på

HÄST | NATURBRUKSPROGRAMMET
Yrkesprogram | 2500 poäng

B
irg

er Sjöberggym

na
si

et

Du går på naturbruksprogrammet, inriktning 
hästhållning, på Birger Sjöberggymnasiet och 
har undervisning både i skolans lokaler, vid rid-
anläggningen på Brätte samt på Nuntorp i Brå-
landa. Vår hästutbildning ger dig kunskaper om 
djur och djurs beteende samt samspelet mellan 
djur och människa. 

Du kommer att lära dig att arbeta yrkesmässigt 
med hästar. Utbildningen innehåller både teore-
tiska och praktiska kurser liksom praktik på en 
ridskola eller hästgård. 

I anläggningen på Brätte, som drivs av Väners-
borgs Ryttarförening, kommer du att träna 
ridning och utföra praktiska kursmoment till-
sammans med utbildade instruktörer. 

På Birger Sjöberggymnasiet har du undervisning 
i bland annat svenska, matte och engelska och 
på Nuntorp har du lektioner i djur- och natur-
brukskurser samt ridkurser tillsammans med 
behöriga ämneslärare. 

Du får en yrkesexamen inom naturbruk och 
har även möjlighet att lägga till de kurser som 
behövs för att få grundläggande högskolebe-
hörighet. Utbildningen ger dig en grund för att 
exempelvis arbeta som hästskötare eller för att 
utbilda dig vidare till ridlärare, hippolog eller 
djurvårdare.

Utbildningen drivs i samarbete med Väners-
borgs Ryttarförening samt Nuntorpsgymnasiet. 

Vår hästutbildning riktar sig till dig som vill utvecklas som ryttare och få 
kunskaper inom professionell hästhållning.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Biologi 1 100 Entreprenörskap 100

Naturbruk 200

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

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

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100

KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Engelska 6, 100 Svenska 2/SvA 2, 100 Svenska 3/SvA 3, 100

HÄST

Djurens biologi 100
Djurhållning 100
Fordon och redskap 100

Hästkunskap 1 100
Hästkunskap 2 100
Ridning och körning 200

Programfördjupning

NYTT 

PROGRAM

 2021

HÄST | NATURBRUKSPROGRAMMET - Ett helt nytt program på Birger Sjöberggymnasiet. 

Ridning 1 100
Ridning 2 100
Hästkunskap 3 100
Företagsekonomi 100
Aktivitetsledarskap 100

INRIKTNINGBSG
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

Engelska 5 100 Matematik 3c 100

Engelska 6 100 Religionskunskap 1 50

Historia 1b 100 Samhällskunskap 1b 100

Idrott och hälsa 1 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Matematik 1c 100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100

Matematik 2c 100 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Biologi 1 100 Fysik 1a 150

Kemi 1 100 Moderna språk 100

Vill du ha en bred utbildning med många val-
möjligheter? Då är Naturvetenskapsprogrammet 
rätt program för dig. Med en examen från ut-
bildningen är dina möjligheter stora eftersom du 
blir behörig till de flesta högskole- och universi-
tetsutbildningar.

VAD LÄR DU DIG HÄR?
Utbildningens fokus ligger på hur omvärlden 
fungerar. Du får utveckla din matematiska 
förmåga och lära dig argumentera och väva 
samman humanistiska och naturvetenskapliga 
perspektiv. Ämnen som matematik, fysik, kemi 
och biologi, är självklara, men lika viktigt är kur-
ser i historia, samhällskunskap, religionskunskap, 
svenska och andra språk, samt idrott och hälsa.

HUR JOBBAR VI?
Vi har modern labbutrustning som gör labora-
tionerna relevanta och spännande. I undervis-
ningen kombinerar vi teoretiska studier med 
praktiskt arbete. Det innebär att du får experi-
mentera, undersöka och lösa problem.  
Du lär dig att se på tillvaron ur ett tvärveten-
skapligt perspektiv och får inte bara ämneskun-
skaper utan upptäcker också samband som 
hjälper dig att förstå helheten.

Är du nyfiken på naturvetenskap? Vill du få svar på dina frågor och lära dig mer 
om hur allt hänger ihop? Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund.

INRIKTNINGARNE

NATURVETENSKAP
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100

Programfördjupning 1
Matematik 5 eller 
Hållbart samhällsbyggande 100

Programfördjupning 2
Matematik specialisering, Bioteknik eller 
Miljö och energikunskap 100

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Valbar kurs:
Biologi 2 eller Fysik 2 100

Programfördjupning
Internationell ekonomi eller 
Matematik 4 100

Programfördjupning 1
Matematik 5 eller 
Hållbart samhällsbyggande 100

Programfördjupning 2
Matematik specialisering, Bioteknik eller 
Miljö och energikunskap 100

NATURVETENSKAP
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100

INRIKTNINGARBSG

Programfördjupning*
Naturvetenskaplig specialisering 100

Valbar kurs programfördjupning* 
Engelska 7 eller Matematik 5 100

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Valbar kurs: 
Biologi 2, Fysik 2 eller Kemi 2  100

Programfördjupning*
Miljö- & energikunskap 100

Valbara kurser programfördjupning 200*
Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 eller Engelska 7  

*För NIU-elever ersätts kurser (200 poäng) med: 
Träningslära & Idrottsspecialisering.

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

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

Hygien 100 Service och bemötande 1 100

Livsmedels- och näringskunskap 1 100 Branschkunskap inom 
restaurang & livsmedel 100

KÖK OCH SERVERING

Matlagning 1 100
Mat och dryck i kombination 100

Servering 1 100
På Restaurang- och livsmedelsprogrammet får 
du grundläggande kunskaper inom restaurang- 
och livsmedelsbranschen samt måltidsservice. 
Du studerar svensk restaurangtradition kryddad 
med intryck från andra kulturer. Du får även ar-
beta i lag, planera och ta ansvar för kvalitet och 
ekonomi samt lära dig företagande. Språkkun-
skaper och förståelse för andra kulturmönster 
är viktiga inslag, särskilt om du vill arbeta eller 
studera vidare utomlands.

Hos oss erbjuds inriktningen Kök och Servering. 
Du väljer sedan mellan fördjupningarna kök eller 
servering. Oavsett fördjupning får du massor 
av praktiska yrkeskunskaper och träning i god 
service. 

Bageri och konditori kan du läsa som gymna-
sielärling. 

HUR JOBBAR VI? 
På Magnus Åbergsgymnasiet har vi moderna 
kök. Eleverna driver restaurang MåGott, där du 
kommer att få många tillfällen att praktisera 
dina nyförvärvade kunskaper och servera gäster 
din mat.

Under gymnasiet kommer du att få minst 15  
veckors  Arbetsplatsförlagt Lärande (APL). 
Den kan genomföras i Trollhättan, Vänersborg, 
Göteborg eller kanske till och med utomlands. 
Praktiken låter dig utvecklas och ger dig ett vik-
tigt kontaktnät för framtida jobb.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är för dig som vill arbeta med måltid som 
fokus. Vare sig du väljer att arbeta inom restaurang, kök eller servering handlar 
ditt jobb om att få människor att må bra i både kropp och själ genom god mat 
och fin service. 

KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Engelska 6, 100 Svenska 2/SvA 2, 100 Svenska 3/SvA 3, 100

Matlagning 2 200
Matlagning 3 200
Matlagning 4 200
Specialkoster 100
Livsmedel och näringskunskap 2  100
Drycker och 
ansvarsfull alkoholservering 100

Programfördjupning: Kök
Servering 2 200
Service och bemötande 2 100
Livsmedel och näringskunskap 2 100
Arrangemang 100
Matsalshantering 100
Drycker 100
Barteknik 100
Drycker och 
ansvarsfull alkoholservering 100

Programfördjupning: Servering

INRIKTNINGMÅG

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100
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SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET
Högskoleförberedande program | 2500 poäng

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

Engelska 5 100 Matematik 1b 100

Engelska 6 100 Matematik 2b 100

Historia 1b 100 Religionskunskap 1 50

Idrott och hälsa 1 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Naturkunskap 1b 100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100

Samhällskunskap 1b 100 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Filosofi 1 50 Psykologi 1 50

Moderna språk 200

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

Birger Sjöberggymnasiet och Magnus Åbergsgymnasiet är ambassadörsskolor för Europaparlamentet. 
Magnus Åbergsgymnasiet är även en skola för mänskliga rättigheter och samarbetar med Amnesty. 

Samhällsvetenskapsprogrammet handlar om samhället vi lever i, både det lokala 
och globala. Vill du ha koll på vad som händer och veta varför det händer? Då är 
programmet helrätt för dig. 

Mänskliga rättigheter och globala mål för en 
bättre framtid står i fokus på programmet. Du 
väljer mellan två inriktningar: Samhällsvetenskap 
och Beteendevetenskap. Båda inriktningarna ger 
dig en bred utbildning som förbereder dig inför 
vidare studier på högskola eller universitet. 

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
Programmet ger dig verktyg för att förstå din 
samtid och vår gemensamma historia. Du lär dig 
hur samhället och människorna i det fungerar 
och vad som styr våra handlingar och beslut. 
Som samhällsvetare är det självklart att ha ett 
internationellt perspektiv. Du lär dig att analy-
sera och kommunicera både i bild, tal och skrift. 
Du får träna dig i ett vetenskapligt förhållnings-
sätt, att arbeta i projektform och dra slutsatser 
utifrån olika teoretiska modeller. Du lär dig mer 
om hur vi kan skapa ett hållbart samhälle, om 
ledarskap och du får utveckla din källkritiska 
kompetens.

HUR JOBBAR VI? 
Oberoende av vilken inriktning du väljer stude-
rar du gå i modernt utrustade salar med tillgång 
till studierum för egna studier och grupparbeten 
samt ett välutrustat bibliotek.

Du har stora möjligheter att bredda och för-
djupa dig inom programmet. Möjligheten finns 
också att uppleva olika intressanta studiebesök 
och studieresor samt att delta i internationella 
utbyten med andra länder. 

Vi är ett levande program som gärna arbetar 
tematiskt och ämnesövergripande mellan olika 
ämnen för att synliggöra olika perspektiv. Vi 
har roliga debatter, analyser, seminarier, presen-
tationer, gruppdiskussioner, samarbeten med 
organisa tioner ute i samhället, podcasts, ob-
servationer, filmer och intervjuer med utgångs-
punkt i aktuella samhällsfrågor både lokalt och 
globalt.

SAMHÄLLSVETENSKAP
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100

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

SAMHÄLLSVETENSKAP
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100

Historia 2a 100
Etnicitet och kulturmöten 100
Samhällskunskap 3 100

Programfördjupning:

Internationella relationer 100
Etnicitet och kulturmöten 100
Poliltik & hållbar utveckling 100

Programfördjupning:

Geografi 1* 100
Historia 2a 100
Humanstisk & samhällsvetenskaplig 
specialisering* 100

Programfördjupning:

Internationella relationer* 100
Sociologi 100
Humanstisk & samhällsvetenskaplig 
specialisering* 100

Programfördjupning:

INRIKTNINGARMÅGINRIKTNINGARBSG

*För NIU-elever ersätts kurser (200 poäng) med: 
Träningslära & Idrottsspecialisering.

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100
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Hos oss väljer du mellan flera spännande inrikt-
ningar, allt ifrån informations- och medieteknik, 
design och produktutveckling, till samhällsbyg-
gande med miljöfokus. Oavsett inriktning får du 
en bred grund att stå på så att du har många 
möjligheter när det är dags att läsa vidare efter 
gymnasiet. Du har även möjlighet att kunna 
söka ett fjärde år för att bli gymnasieingenjör.

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
Dagens tekniska arbete kräver hög och bred 
kompetens. På Teknikprogrammet utmanas och 
stimuleras du att erövra kvalificerade kunskaper 
inom teknik, fysik, kemi och matematik. Du får 
använda entreprenörskap, kreativt tänkande och 
skapande för att hitta lösningar på olika pro-
blem. På programmet lär du dig att utveckla din 
nyfikenhet på hur tekniken i samhället påverkar 
oss och hur vi kan ta tillvara denna möjlighet 
inom olika områden. 

HUR JOBBAR VI? 
Som teknikelev kommer du att få arbeta med  
modern labbutrustning och få handledning och 
undervisning av lärare som brinner för sina äm-
nen. Vi arbetar ofta ämnesövergripande för att 
skapa en helhetsbild. 

Under din tid hos oss får du möta många förelä-
sare, åka på studieresor och gå på studiebesök. 
Dessutom samarbetar vi med näringslivet, för 
att du ska komma ut i arbetslivet och få använda 
den senaste tekniken. 

Gillar du teknik? Är du nyfiken och funderar på att läsa vidare efter gymnasiet? 
Då är Teknikprogrammet ditt självklara val. 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

Engelska 5 100 Matematik 2c 100

Engelska 6 100 Matematik3c 100

Historia 1a1 50 Religionskunskap 1 50

Idrott och hälsa 1 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Samhällskunskap 1b 100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100

Matematik 1c 100 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Fysik 1a 150 Kemi 1 100

Teknik 1 150

Bild och form 1a1 50
Cad 1 50
Design 1 100
Konstruktion 1 100

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK

Entreprenörskap 100
Miljö- och energikunskap 100

Programfördjupning:

Valbara kurser programfördjupning   200  
Fysik 2, Matematik 4, Bild och form 1a2, 
Cad 2 och Teknik specialisering 

Entreprenörskap 100
Miljö- och energikunskap 100

Programfördjupning:

Valbara kurser programfördjupning  200 
Fysik 2, Matematik 4, Teknik specialisering 
och Webbserverprogrammering.  

Bild och form 1a1 50
Cad 1 50
Design 1 100
Konstruktion 1 100

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

Dator- och nätverksteknik  100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK

SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ

Arkitektur - hus 100
Hållbart samhällsbyggande 100
Byggnadsverk 100

Bild och form 1a2 50
Cad 2 50
Arkitektur-hus 100

Programfördjupning:

Valbara kurser programfördjupning   
Matematik 4 alt. Produktutveckling 1  100
Fysik 2 alt. Teknik-specialisering 100

Gränssnittsdesign 100
Webbserverprogrammering 100

Programfördjupning:

Valbara kurser programfördjupning   
Matematik 4 alt. Produktutveckling 1  100
Fysik 2 alt. Teknik-specialisering         100

Konstruktion 1 100
Miljö- och energikunskap 100

Programfördjupning:

Valbara kurser programfördjupning   
Matematik 4 alt. Produktutveckling 1  100
Fysik 2 alt. Teknik-specialisering         100

INRIKTNINGARNEINRIKTNINGARBSG

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100

NE | Utbildningen är kvalitetssäkrad 
enligt Teknikcollege.
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Utbildningen finns på

VVS - & FASTIGHETSPROGRAMMET
Yrkesprogram | 2500 poäng

  N
ils Ericsonsgymna

si
et

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

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

Elkraftteknik 100 Systemuppbyggnad 100

Verktygs- och materialhantering 100 Värmelära 100

Vårt moderna samhälle är beroende av ener-
gi, vatten, ventilation, kyla och värme. Som en 
VVS-montör ser du till att dessa system funge-
rar effektivt. 

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
På programmet får du lära dig allt om installa-
tion, drift, underhåll, reglerteknik, energioptime-
ring och mycket annat. Du blir också en fena på 
att svetsa, löda, hitta fel och reparera. Dessutom 
lär du dig att förvalta och underhålla fastigheter, 
tekniska anläggningar och system. 

Miljöhänsyn, kretsloppstänkande och teknikens 
betydelse för utveckling av ett hållbart samhälle 
är viktiga frågor under hela utbildningen. 

Självklart ger vi också möjlighet att läsa de 
ämnen som behövs för grundläggande högsko-
lebehörighet. 

HUR JOBBAR VI? 
Utbildningen varvar teori och praktik. Du får 
träna dig i att ta ansvar, arbeta självständigt och 
även lära dig hur du driver ett eget företag, för-
utsatt att du väljer att läsa den kursen. 

Under skoltiden gör du ca 15 veckors Arbets-
platsförlagt Lärande (APL). Dessutom knyter 
du nära kontakter med företag inom branschen, 
vilket ger dig goda möjligheter till sommarjobb 
mellan årskurserna och ett försprång när du ska 
ut i yrkeslivet.

Det här är ett spännande program som passar dig som vill tänka kreativt och 
tycker om att arbeta med händerna. 

Engelska 6, 100 Svenska 2/SvA 2, 100 Svenska 3/SvA 3, 100
KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Entreprenadteknik 100
Sanitetsteknik 1 100

Värmeteknik 1 100

VVS

Programfördjupning: VVS
Sanitetsteknik 2 100
VVS svets och lödning rör 100
VVS-gassvetsning rör 100
Injusteringsteknik 100
VVS-teknik 200
Värmeteknik 2 100
Sprinklerteknik 1 100

Valbar kurs programfördjupning 100
VVS TIG-svetsning rör eller Engelska 6

INRIKTNINGNE

Individuellt val*
Cad 1/Cad 2 eller 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  100

Kälsvets 1 eller 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3  100

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val* 200 Gymnasiearbete 100

Utbildningen är kvalitetssäkrad enligt VVS college.
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Utbildningen finns på

VÅRD- & 
OMSORGSPROGRAMMET
Yrkesprogram | 2500 poäng

B
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  N
ils Ericsonsgymna

si
et

På Vård- och omsorgsprogrammet lär du dig 
att förstå människan som en helhet, hur hon kan 
fungera fysiskt, psykiskt och socialt samt hur 
olika livsvillkor, kulturer och religioner påverkar 
henne. 

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
Här väntar tre aktiva år. Du får lära dig om hälsa, 
ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, psykologi 
och att förstå hur människan fungerar och vad 
som påverkar vår hälsa. 

Du tränas i att samarbeta, möta människor och 
deras behov, och att ge god vård och omsorg. 
Vid studenten är du utbildad undersköterska 
och kan börja arbeta direkt, men du kan också 
välja kurser som ger dig högskolebehörighet. 

Vård- och omsorgsprogrammet är en bra grund 
om du vill studera vidare till polis, sjuksköterska, 
fysioterapeut, socionom samt till arbete inom 
specialpedagogik och räddningstjänst. 

HUR JOBBAR VI? 
Programmet har en stark koppling till yrkeslivet 
och en stor del av utbildningen sker ute på olika 
arbetsplatser. Du får minst 15 veckors arbets-
platsförlagt lärande (APL) fördelat över de tre 
åren. Då får du under handledning utveckla 
dina nya kunskaper och knyta viktiga kontakter. 
Under din studietid får du möta många olika 
föreläsare, göra studiebesök och studieresor. 

Vill du arbeta med människor är Vård- och omsorgsprogrammet rätt väg att gå. 
Vi ger dig den bästa kunskapen om människors hälsa, sjukdom och 
funktionsnedsättning. 

Utbildningen är certifierad genom Vård- och omsorgscollege, vilket är en 
kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. 

HÖGSKOLEPAKET INOM VÅRD OCH OMSORG

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

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

Anatomi och fysiologi 1 50 Anatomi och fysiologi 2 50

Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 1

100 Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 2

100

Hälso- och sjukvård 1 100 Hälso- och sjukvård 2 100

Omvårdnad 1 100 Omvårdnad 2 100

Psykiatri 1 100 Psykiatri 2 100

Social omsorg 1 100 Social omsorg 2 100

Gerontologi och geriatrik 100 Psykologi 1 50

Samhällskunskap 1a2 50 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100

Fördjupningar: Birger Sjöberggymnasiet Fördjupningar: Nils Ericsonsgymnasiet

FÖRDJUPNINGARNEFÖRDJUPNINGARBSG

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100

Programmets fördjupningar kommer att 
presenteras under hösten. 
Se hemsida för mer information.

Skolverket

Förändring av 
programmet 

2021

Programmets fördjupningar kommer att 
presenteras under hösten. 
Se hemsida för mer information.

Skolverket

Förändring av 
programmet 

2021

Engelska 6, 100 Svenska 3/SvA 3, 100 Matematik 2, 100

Du kan inom Vård- och omsorgsprogrammet välja att läsa kurser som ger dig både 
grundläggande högskolebehörighet samt behörighet till sjuksköterskeprogrammet.

kunskapsforbundet.se46 47



FOTBOLL | BANDY | BADMINTON

NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU)
I kombination med ett gymnasieprogram | 2500 poäng

FOTBOLL
Innehållet på vår Nationella idrottsutbildning (NIU) i fotboll 
kommer att göra dig väl förberedd fysiskt, mentalt, tekniskt 
och taktiskt för din egen tränings- och tävlingsverksamhet. 

Du utbildas i och får en fördjupning i bland annat: fotboll-
steknik, spel, taktik och regler samt fysiska och mentala 
träningsprogram anpassade för dig. Du får även lära dig att 
planera och genomföra träningspass för dina klasskamrater. 
Genom kurserna Idrottsspecialisering 1, 2 och 3, Träningslära 
för elitidrott 1 som alla ingår i ämnet Specialidrott, läser du 
garanterat 400 poäng. 

Kurserna ligger på det individuella valet 200 p och 200 p inom 
programfördjupningen. Detta ger dig en mycket bra grund 
för att komma närmare dina mål inom fotbollen. Träning och 
teori sker på dagtid vid tre tillfällen per vecka och leds av våra 
lärare.

M
ag

nus Åbergsgym
na

si
et

  N
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Trollhättan
Nils Ericsonsgymnasiet
Magnus Åbergsgymnasiet

Antal platser
22 platser per läsår

Urval 
Urval sker bland annat utifrån dina 
fotbollsmeriter, referenser och 
genom provträning.

BANDY
Innehållet på vår Nationella idrottsutbildning (NIU) i bandy 
kommer att göra dig väl förberedd fysiskt, mentalt, tekniskt 
och taktiskt för din egen tränings- och tävlingsverksamhet. 

Du utbildas i och får en fördjupning i bland annat: ban-
dyteknik, spel, taktik och regler samt fysiska och mentala 
träningsprogram. Du får även lära dig att planera och genom-
föra träningspass för dina klasskamrater. Genom kurserna 
Idrottsspecialisering 1-3 och Tränings- och Tävlingslära 1 läser 
du 400 poäng riktat mot bandy. 

Kurserna ligger på det individuella valet 200 p och 200 p inom 
programfördjupningen. Detta ger dig en mycket bra grund för 
att komma närmare dina mål inom bandyn. Träning och teori 
sker på dagtid och leds av våra lärare.

Vänersborg
Birger Sjöberggymnasiet

Antal platser
10 platser per läsår

Urval 
Urval sker bland annat utifrån dina 
bandymeriter, referenser och 
genom provträning.

BADMINTON
Innehållet på vår Nationella idrottsutbildning (NIU) i badminton 
kommer att göra dig väl förberedd fysiskt, mentalt, tekniskt 
och taktiskt för din egen tränings- och tävlingsverksamhet. 

Du utbildas i och får en fördjupning i bland annat: spel, taktik 
och regler samt fysiska och mentala träningsprogram an-
passade för dig. Du får även lära dig att planera och genom-
föra träningspass för dina klasskamrater. Genom kurserna 
Idrottsspecialisering 1-2, Träningslära för elitidrott 1-2, som alla 
ingår i ämnet Specialidrott, läser Du garanterat 400 poäng. 

Kurserna ligger på det individuella valet 200 p och 200 p inom 
programfördjupningen. Detta ger dig en mycket bra grund för 
att komma närmare dina mål som badmintonspelare. Träning 
och teori sker på dagtid vid tre tillfällen per vecka och leds av 
våra lärare.
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Trollhättan
Nils Ericsonsgymnasiet
Magnus Åbergsgymnasiet

Antal platser
4 platser per läsår

Urval 
Urval sker bland annat utifrån dina 
badmintonmeriter, referenser och 
genom provträning.
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Har du en idrott du brinner för som du skulle vil-
ja satsa på? Nationell Idrottsutbildning (NIU) gör 
det möjligt för dig som idrottar att utveckla dina 
kunskaper och färdigheter kring idrotten under 
din gymnasietid, och få en livsstil anpassad till 
din idrott. Kunskapsförbundets gymnasieskolor 
erbjuder NIU inom bandy, fotboll och badmin-
ton. 

KOMBINERA MED ETT GYMNASIEPROGRAM 
Genom NIU kan du addera fler timmar idrott till 
din studieplan. Idrottsutbildningen kan väljas till 
samtliga nationella gymnasieutbildningar. 

Kurserna omfattar 400 poäng och placeras på  
det individuella valet samt programfördjupning-
en. Observera att du får olika påverkan på stu-
dieplanen beroende på vilket gymnasieprogram 
du väljer att kombinera NIU med. Prata med din 
studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer 
om vad NIU innebär för din studieplan. 

PROFFSINSTRUKTÖRER 
Våra instruktörer som undervisar i NIU har lång 
erfarenhet inom idrott. Med stort engagemang 
arbetar de för att du ska utvecklas inom din 
sport och nå nya mål. 

ANSÖKAN
Ansökan ser olika ut för de olika idrotterna. På 
vår webb hittar du mer information om utbild-
ningen och hur du ansöker. 

www.kunskapsforbundet.se 

Utövar du en idrott på fritiden? Genom att läsa Nationell idrottsutbildning(NIU) 
kan du kombinera idrott med dina gymnasiestudier. 
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Utbildningen finns på

M
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etGYMNASIESÄRSKOLAN

Nationella & Individuella program

NATIONELLA PROGRAM
• Programmet för administration, handel och varuhantering
• Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
• Programmet för hotell, restaurang och bageri
• Programmet för hälsa, vård och omsorg

INDIVIDUELLA PROGRAM
För elever som behöver en mer anpassad gymnasietid inom särskolan finns det Individuella 
programmet. Här läser man inte kurser utan följande ämnesområden:

• Estetisk verksamhet
• Hem - och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa 
• Natur och miljö - Individ och samhälle
• Språk och kommunikation

MÅL 
Det Individuella programmet på gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbild-
ning vilken är anpassad utifrån egna förutsättningar och bygger på varje elevs styrkor och 
intressen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som 
möjligt. Eleverna ska dessutom ges insikter och träna sina förmågor så att de i största möjli-
ga mån kan delta i samhällslivet. Praktik kan ges om eleven har förutsättningar och behov av 
det. Rektor beslutar om det möjligt.

På Magnus Åbergsgymnasiet individuella program har vi organiserat oss i team med spe-
ciallärare, lärare, stödpedagoger och elevassistenter. I varje team finns det cirka nio elever. 
Under en skoldag ingår eleven i olika konstellationer och de träffar även lärare som undervi-
sar i praktisk-estetiska ämnen. All undervisning planeras utifrån elevens förutsättningar och 
behov. 

Utbildningen ska stimulera social gemenskap 
och utveckla elevernas förmåga att självständigt 
och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa 
och tillämpa kunskaper. Därför är gymnasiesär-
skolan mycket flexibel så att eleverna kan ut-
vecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål. På Magnus Åbergsgymnasiet har vi både 
nationella och individuella program. 

NATIONELLA PROGRAM
Vi erbjuder fyra olika inriktningar på nationella 
programmen. De läser ett antal gemensamma 
ämnen, som är gemensamma för alla nationella 
program inom gymnasiesärskolan.

INDIVIDUELLA PROGRAM
På de individuella programmen läser eleverna 
ämnesområden. Istället för betyg, bedömer och 
utvärderar läraren elevernas kunskaper utifrån 
krav på grundläggande kunskaper och fördju-
pade kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa 
kraven efter varje elevs förutsättningar. 

Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning där du får en god grund till såväl 
fortsatta studier inom folkhögskola eller vuxenutbildning, som framtida yrkes och 
samhällsliv. Vi erbjuder både nationella och individuella program.

Engelska
Estetisk verksamhet
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Naturkunskap

Religionskunskap
Samhällskunskap
Individuellt val
Svenska eller svenska som andraspråk
Gymnasiesärskolearbete
Arbetsplatsförlagt lärande (22 veckor)

Gemensamma ämnen på Gymnasiesärskolans nationella program:

Utöver de gemensamma ämnena innehåller programmen flera kurser i yrkesämnen inom 
programmets inriktning. 
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Välkommen till gymnasiet!
Nu är det din tur att välja väg. 
Din tur att växa och glänsa.

Nu är det din tur.

birgersjoberggymnasiet.se
0521-72 18 11 

magnusabergsgymnasiet.se
0520-52 57 88

nilsericsonsgymnasiet.se
0520-52 42 00

En del av Kunskapsförbundet

NILS ERICSONSGYMNASIET


