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LEDARE & INNEHÅLL
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VÄLKOMMEN TILL
SVERIGES STÖRSTA
GYMNASIEMÄSSA!

En ny digital mötesplats fylld av inspiration
för dig som ska göra ditt gymnasieval.

Innehåll

Detta är en tidning från Newsfactory
i samarbete med Gymnasiemässan och
Gymnasieantagningen Storsthlm
Projektledare Michael Stenemuhr
Produktionsledare Madeleine Nordberg
Försäljning Erik Tingström Form Newsfactory Traffic
Newsfactory Skribenter Newsfactory Repro Newsfactory Tryck Bold Printing Stockholm Omslag iStock
Newsfactory AB, Sandhamnsgatan 63A,
115 28 Stockholm, 08-545 03 990, info@newsfactory.se,
www.newsfactory.se. Är du intresserad av din egen
kundtidning och vill veta mer om hur vi kan hjälpa
dig? Kontakta Helena Delden på 0708-930108 eller
helena.delden@newsfactory.se.

På mässan hittar du Stockholmsregionens, Håbo och Gnestas gymnasieskolor, Gymnasieantagningen, SYV och skolor med riksintag. De är alla med
för att visa vad de kan erbjuda dig, ge inspiration och svara på dina frågor.
Du finner många skolor redan i denna tidning, liksom massor med
värdefull information inför ditt gymnasieval. Dessutom har vi samlat alla
utställare så att du lättare kan planera ditt besök.
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Ett annat bra sätt att förbereda dig är att besöka webbplatserna,
gymnasiemassan.nu, gymnasieantagningen.storsthlm.se,
gymnasium.se, utbildningsguiden.skolverket.se.
Välkommen till ett viktigt steg mot din framtid!
Se till att ha roligt i ditt sökande!

LÄR DIG ETT YRKE.
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PÅ RIKTIGT.

Mer än 50 % av
studietiden är på
en arbetsplats.

9 av
10
av10

elever
jobbdirekt
direkt
fårffår
jobb

efter studenten
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GYMNASIEMÄSSAN PÅ WEBBEN
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HITTA DIN SKOLA PÅ NÄTET!

Här är sajterna som ger dig full koll inför gymnasievalet.
gymnasieantagningen.storsthlm.se
Det är här du gör dina gymnasieval och svarar
på ditt antagningsbesked. Gäller för dig
som bor i Stockholms län, Håbo och Gnesta.
www.yrmis.se
En portal som visar filmer om olika yrken.
Träffa människor med olika jobb och gå på
”studiebesök” på olika arbetsplatser.
utbildningsguiden.skolverket.se
Här kommer du till skolverket och därifrån
kan man välja Gymnasievalet.

www.saco.se
Här får du planeringsstöd och kan läsa om
vad programmen kan leda till. Du kan ställa
frågor till vår studievägledare, få tips om
utlandsstudier och mycket annat.
www.gymnasium.se
Är till för dig som söker efter ett gymnasieprogram som passar just dig. Genom vår
användarvänliga söktjänst kan du söka
bland alla Sveriges gymnasieskolor lätt och
snabbt! Du kan söka på skola, ort, program,
inriktning, fritext och du hittar all nödvändig kontaktinfo tillhörande varje skola.

öppet hus 4 december
231113_NG_Annons_Gymnasiemässan-export.indd 1
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TIPS & RÅD

Gymnasiemässan
hjälper dig att välja!

Missa inte!

Är du osäker över
ditt gymnasieval
gör Gymnasietes
tet på
gymnasiemassa
n.nu

Gymnasiemässan är ett unikt tillfälle att möta ett stort antal gymnasieskolor på en och samma plats.

Vad vill jag bli och vad ska jag
plugga? Frågorna är många
och möjligheterna likaså.
För vissa känns det härligt
och för andra lite jobbigt.
Oavsett vad, så kan Gymnasiemässan ge dig svaren du
behöver och hjälpa dig.

V

issa vet redan vad de ska
plugga, andra har ingen aning.
Oavsett om du har bestämt dig
eller inte så är ett besök på Gymnasiemässan en chans du inte får missa.
Mer än 170 gymnasieskolor från Stockholms län och några riksrekryterande
gymnasieskolor ute i landet finns
representerade för att berätta om
sina program. Närmare 30 000 elever
besöker mässan varje år. Gymnasiemässan är ett unikt tillfälle att möta
ett stort antal gymnasieskolor på en
och samma plats. Det finns så många
valmöjligheter för elever i dag, och
därför är det viktigt att kunna få svar
på sina frågor från lärare, skolpersonal,
rektorer och från elever som går på
skolorna.

ANNONS

TRE RIKTIGT BRA SAKER MED
GYMNASIEMÄSSAN
1. Du kan skaffa dig information om
vad det finns för program och inriktningar och vilka skolor som erbjuder
dessa. Glöm inte att kolla när skolan har
öppet hus!
2. Du kan få hjälp av Gymnasieantagningen Storsthlm när det gäller hur
antagningen går till, hur du gör din
ansökan, hur antagningsgränserna ser
ut, betyg och mycket annat.
3. Studie- och yrkesvägledare kan förklara vad som skiljer de olika programmen åt och vilka möjligheter till studier
som finns efter gymnasiet. Du kan också fråga dem om vilka program du kan
gå för att förbereda dig för olika yrken.

BESÖK MÅNGA SKOLOR
Hanse Thorslund, projektledare för
Gymnasiemässan på Stockholmsmässan,
tipsar om att besöka många skolor och
även skolor som kanske inte är förstahandsvalet
–Ta dig tiden och titta runt på de skolor
som finns och besök även skolorna som
kanske inte är ditt förstahandsval, en av
dem kan vara din drömskola! Med den
digitala plattformen går det fortare att
navigera mellan skolorna, använd den
tiden till att besöka fler så att du som
elev får ett bättre beslutsunderlag.
I montrarna finns personal från skolorna representerade men självklart även
elever som berättar om sina erfarenheter.
Chatta med dem om hur det fungerar på
deras skola!

LUGN BARA LUGN! DU KAN VÄLJA OM

»

Självklart är det bra om det blir rätt från början. Men om valet du gjort till
gymnasiet känns fel kan du ändra dig under omvalsperioden, 19 april-17 maj.
Se det som lite extra betänketid! Under de här veckorna kan du också
lägga till fler alternativ, om det preliminära antagningsresultatet har visat att
det behövs.

Värt att klura på!
BESÖK MÄSSAN
FLERA GÅNGER!

»

På mässan finns det många
skolor och mycket information
att ta in, se därför till att du
besöker mässan flera gånger.
Gör ett besök under skoltid på
lektion med SYV eller lärare,
gå in igen senare på kvällen eller
till helgen tillsammans med
förälder eller vårdnadshavare.
För varje gång du besöker
mässan kommer du att hitta
någon ny värdefull information
eller skola som du missat
gången innan.

HÄR ÄR ALLA
DU KAN TRÄFFA
PÅ MÄSSAN!

1.	Lärare och rektorer från
mer än 150 st skolor.
2.	Elever som går på skolan
du är intresserad av.
3. Gymnasieantagningen
Storsthlm.
4. Studie- och yrkesvägledare.

Öppet hus
Solna
▶ Lördag 4 december kl. 12 -14 ◀
Terminalvägen 12B, Solna

Stockholm
▶ Torsdag 2 december kl. 18-20 ◀
Medborgarplatsen 25, Stockholm

FÖRBERED DITT
BESÖK!
» Vi har sammanställt en kort
checklista på frågor du kan
ställa till en skola och som kan
vara bra att fundera på innan
besöket. Vilka frågor är viktiga
för dig?

1. Hur kan jag som elev
påverka skolan och
undervisningen?
2. H
 ur många elever går det
på skolan och hur stora är
klasserna?
3. Arbetar eleverna mycket
i egna projekt eller är det
mest lärarledda lektioner?
4. Äter eleverna lunch på skolan
eller ute på restaurang?
5. A
 nvänds det datorer eller
surfplattor i undervisningen?
6. Hur samarbetar skolan med
arbetslivet?
7. Hur arbetar ni förebyggande
mot mobbning?
8. Vad är det bästa med er skola?
9. Finns det möjlighet att
åka på utlandspraktik eller
utbytesår under gymnasiet?

Vägen till drömjobbet eller gnistan till din stora affärsidé börjar här.

•

info.berga@regionstockholm.se
www.bergagymnasium.se

Ha riktiga case och
projekt i samarbete
med framgångsrika företag.

•

Starta ditt drömföretag genom Ung
Företagsamhet.

•

Åk på en Business
Trip till en europeisk
storstad.

•

Ha praktik
(APL) i minst
8 veckor!
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DIGITALA MÄSSAN

KLIV IN PÅ
ÅRETS DIGITALA MÄSSA!

Den fysiska Gymnasiemässan har varit ett årligt och självklart inslag sedan 1992 där information,
inspiration och vägledning är våra ledord till Stockholms högstadieelever. Det är vad Gymnasiemässan
Digital också levererar med flera nya funktioner för i år. Sök av skola via karta, förbättrad sök och
sorteringsfunktion av skolor och program. Gymnasietestet som guidar dig kring ditt val.

SÅ HÄR GÖR DU

1. Du som elev börjar ditt besök
på gymnasiemassan.nu där du
loggar in på plattformen och
registrerar dig. Nu börjar det
roliga!
2. Vid registreringen svarar du
på några korta frågor.
3. Du hittar din perfekta skola
på flera olika sätt:
Via sökfunktionen där du
sorterar fram intressanta skolor
exempelvis via ort, program
eller inriktning.
Via kartan där du ser vilka
skolor som finns i din närhet
Bilden ovan är ett exempel på hur en monter kan se ut

Ett besök!

GER DIG

»

Information – lär dig mer
om de program och inriktningar
som finns och vilka skolor som
erbjuder dessa

»

Hjälp av Gymnasieantagningen Storsthlm när det gäller
hur antagningen går till, hur
du gör din ansökan, betyg och
mer

»

Råd och stöd av studie- och
yrkesvägledare – vägledning i
vad som skiljer olika program
åt, möjligheterna till studier
efter gymnasiet

»

Gymnasietestet i receptionen guidar dig till vad du
passar att arbeta som och vilka
utbildningar som leder dig dit

V

i vill hälsa dig som elev varmt
välkommen
till
Gymnasiemässan, en mötesplats fylld
av inspiration för dig som snart ska
göra ditt gymnasieval. I år blir Gymnasiemässan i ett digitalt format.
Precis som tidigare hittar du mer
än 170 gymnasieskolor från Stockholms län och dessutom en del skolor
från andra delar av landet. Närmare
30 000 personer besöker mässan varje år.

KÄNNER DU DIG VILLRÅDIG i ditt
val av program eller osäker på hur ansökningsprocessen ser ut? Stanna då
till vid Gymnasieantagningens digtala
monter. Här finns handläggare och
vägledare som gärna svarar på alla
frågor du har via chatt eller videosamtal. Välkommen till det första steget
mot din framtid.
Se till att ha roligt på vägen!

Gymnasietestet hjälper dig med
ditt val och ger dig förslag på en
utbildning som kan passa.
4. Utställarna bemannar
sina digitala montrar via chatt
och videosamtal. Navigera runt
på mässan och besök de olika
skolorna. Passa på att chatta
med så många som möjligt.
5. På scenen finns det ett stort
webbinarieprogram som sänds
on-demand vilket betyder att
du kan se en utställares webbinarie när som helst och hur
många gånger som helst.
6. Det första du möts av är
receptionen där du kan göra
Gymnasietestet och kan chatta
direkt med Gymnasiemässan,
känner du dig villrådig kan
du alltid navigera tillbaka till
receptionen och få hjälp med
ditt gymnasieval.
7. Ha kul! Att välja gymnasieutbildning ska vara roligt så se
till att ha roligt på vägen!
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1. Prata med ditt barn. Fråga
om deras drömmar och om vad
de oroar sig för.
2. Kolla upp detaljer som din
tonåring kanske inte tänker på,
som hur långt bort skolorna
ligger och om lärarna där har
behörighet.
3. Gör Gymnasietestet tillsammans med din tonåring för att
få en bra uppfattning om deras
möjliga gymnasieval.
4. Skriv ned viktiga datum och
se till att ni följer tidsplanen.

D

et pratas mycket om att det
här är tonåringens val – och
det stämmer! Men som vuxen
kan du ta ansvar för att processen och
funderandet kommer igång, säger
Sylvi Savér, studie- och yrkesvägledare
på Värmdö Gymnasium.
ENLIGT SYLVI SAVÉR handlar vuxnas
stöd till stor del om att skapa en bra
grund för beslutsfattandet. Att hålla
koll på viktiga datum, följa med på
mässor och se till att ditt barn har den
information som behövs för att välja

”Utbudet och
möjligheterna är
smått fantastiska!

rätt gör mycket för processen. Här får
man vara beredd på att det kan krävas
både tid och engagemang.
– Det var troligtvis ett tag sedan du
själv gick i gymnasiet och mycket har
hänt inom skolväsendet, så även du
kan behöva söka information på webben eller prata med studie- och yrkesvägledaren på ditt barns skola.
DE VANLIGASTE MISSTAGEN
Sylvi Savér säger att föräldrar och andra vuxna ibland gör misstaget att jaga
fram ett beslut istället för att starta

OLIKA VÄGAR - LIKA KUL

Välj med hjärtat

Vad känner du för?

I dag finns det sex högskoleförberedande program och tolv yrkesprogram
att välja på. Många tror att ett yrkesprogram inte kan leda vidare till högskolestudier, och att de redan nu måste
bestämma sig för vad de vill göra resten
av livet. Men så behöver det absolut inte
vara.
– Alla har rätt att lägga till kurser och
därigenom få behörighet till högskola
och universitet, förklarar studie- och yrkesvägledaren Carina Tjärnstig.

För att få grundläggande behörighet
till högskolestudier krävs det att du som
läser ett yrkesprogram väljer till kurserna Svenska a
 ndraspråk 2 och 3 samt Engelska 6. Om du vill läsa en specifik högskole- eller universitetsutbildning kan det
även krävas att du kompletterar med fler
kurser.
– Om du till exempel kommer på att
du vill bli biolog så kan du läsa till ett
naturvetenskapligt basår efter studenten. Vill du i stället bli psykolog måste

ANNONS
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3 tips för en framtidssäkrad utbildning

4 TIPS FÖR
DIG SOM VILL
STÖTTA UTAN
ATT STYRA

Att stötta utan att styra är
lättare sagt än gjort, men
visst kan du hjälpa din tonåring i valet av gymnasieskola. Här är studie- och
yrkesvägledarens bästa tips
för engagerade vuxna.

Denna bilaga är en annons från Gymnasiemässan i samarbete med Gymnasieantagningen

NTI GYMNASIET MACRO AB

Bra info!

Förälder: så hjälper
du din tonåring

ANNONS

du läsa till Matematik 2 och komplettera med en samhällskunskapskurs.
Men svårare än så är det inte,
säger Carina.
Även om du redan nu vet att du vill
plugga vidare efter gymnasiet kan det
faktiskt vara en fördel att läsa ett yrkesprogram, menar Carina.
– Om du är duktig på praktiska ämnen så kan ett yrkesprogram vara ett
bra sätt att få höga betyg. Välj med
hjärtat och efter vad du känner för nu.

Att vi går mot ett mer digitaliserat samhälle där modern
teknik tar allt större plats är ingen nyhet. Digitaliseringen
innebär stora utmaningar, inte minst för framtidens
arbetsmarknad. Forskning visar att miljontals traditionella
jobb kommer att försvinna. Låter det skrämmande?
Var bara lugn! Vi listar tre sätt för dig att framtidssäkra
din utbildning.
1. SATSA PÅ IT OCH TECH
Trots att forskning visar att väldigt
många traditionella jobb kommer försvinna, innebär digitaliseringen att
det kommer krävas minst lika många
nya typer av jobb. Redan nu råder det
brist på exempelvis IT-specialister,
programmerare och systemutvecklare inom flera branscher, men också på
personer med mer generell kompetens inom digitalisering och ny teknik.
Det betyder att oavsett om du vill bli
teknisk expert inom ett specifikt IT-relaterat område eller arbeta bredare
med något annat, är det ett bra val att
satsa på en utbildning med fokus på
IT och tech.
2. UTVECKLA DITT SJÄLVLEDARSKAP OCH ENTREPRENÖRSKAP
Digitaliseringen och nya teknologier
fortsätter konstant att förändra förutsättningar inom alla branscher. Detta

gör att behovet av specialistkompetens skiftar kraftigt samtidigt som
personliga egenskaper i linje med
de utmaningar som företagen står
inför blir allt viktigare. Att vara nyfiken, självstyrande och proaktiv inför
förändring med en förståelse för hur
tekniken utvecklas är bara några få
exempel på egenskaper som efterfrågas. Välj därför en utbildning som
inte bara ger dig tekniska färdigheter,
utan som även tränar din förmåga att
ta dig an nya utmaningar i vår snabbrörliga värld.
3. VÄLJ EN UTBILDNING SOM GER
MÖJLIGHETER MED NY TEKNIK
Framtidens villkor förändras hela tiden
– ofta snabbare än tiden det tar att
skapa nya läromedel. Ett bra sätt att
ta reda på om en utbildning verkligen
hänger med i utvecklingen är att undersöka möjligheterna att prova på ny

processen i god tid och undersöka
de olika alternativen som barnen är
intresserade av. Hon menar också att
vissa har en felaktig inställning till
vissa program, till exempel yrkesprogram, vilket kan påverka valet.
– Yrkesprogram öppnar upp för
många möjligheter och kan absolut
vara rätt val för ditt barn. Det bästa
du som vuxen kan göra är att vara
öppen och peppa din tonåring till att
nå just deras mål. Och kom ihåg: det
finns ett gymnasium för alla, oavsett
hur betygen ser ut.

SCANNA
QR-KODEN
FÖR MER INFO

teknik. Hur jobbar skolan med saker
som VR, AR och AI? Hur ser det ut med
praktikmöjligheter och finns det några
branschsamarbeten? Att utbildningen
har örat mot rälsen och dörren öppen
mot arbetslivet ger dig möjlighet att
redan på gymnasiet få in en fot i den.
Framtidssäkrad
utbildning
för
morgondagens utmaningar på NTI
Gymnasiet
På NTI Gymnasiet får du en utbildning där teknik och digitalisering
står i fokus oavsett vilket program
du väljer. Vårt uppdrag är att ge dig
digital spetskompetens, kunskaper i
ny teknik och en bred förståelse för

digitaliseringens roll i samhället redan
på gymnasiet. Vi utmanar dig i att utveckla nya idéer och du får en skolmiljö
utöver det vanliga, med moderna
labbsalar såväl som Makerspaces, VR/
AR-labb och andra innovativa miljöer.
Du har möjlighet till certifiering inom
digitala branschverktyg och kan läsa
programmering och entreprenörskap
på alla program. Genom samarbeten
med aktörer inom tech- och digitaliseringsbranschen ser vi till att våra utbildningar ligger i framkant. Efter NTI
Gymnasiet är du förberedd för högre
studier och rustad med digital kompetens som gör dig eftertraktad på
arbetsmarknaden redan efter studenten.

Besök våra 4 skolor i
Stockholmsområdet
på öppet hus!
KLARA Stockholm Östra

1 DEC

KLARA Stockholm Södra

4 DEC

KLARA Stockholm Norra

7 DEC

KLARA Sollentuna

1 DEC

På KLARA rustar vi dig för en värld full av möjligheter! Gå på
en skola med globalt engagemang och hållbarhet i fokus.
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GYMNASIETESTET

Ta det lugnt inför
gymnasievalet –
gör Gymnasietestet

För att göra valet lite enklare råder vi
dig att göra Gymnasietestet. På så vis
kan du förhoppningsvis få en fingervisning om vilket gymnasieprogram
och vilken inriktning som kan passa
just dig!
När du gjort testet får du ett förslag på
en utbildning som kanske kan passa
dig och en kort information om vad
den utbildningen innebär, du ser också
på en graf hur du matchat mot de
olika utbildningarna.

Livet består av massor av val. Vissa
svårare än andra. När det kommer till
gymnasievalet är det lätt att tro att
det är livsviktigt. Visst är det viktigt,
men du behöver absolut inte få panik.
Ta det lugnt och försök att ta reda på
så mycket du kan för att underlätta
ditt val.
Att välja gymnasieprogram är inte så
lätt för alla. Inte så konstigt, det finns
ju en del att välja på. Samhällsvetenskapsprogrammet? Naturvetenskap?
Djur? Teknik? Hantverksprogrammet?
Yrkesutbildning?

Thorildsplans gymnasium

Skolan för framtidens samhällsbyggare
Thorildsplans gymnasium är en av Stockholms största gymnasieskolor.
Vi har ett brett utbud av program och till oss kommer elever från hela
Stockholm, med alla möjliga bakgrunder och framtidsdrömmar.
Vi hjälper dig att nå dina mål – vilka de än är.
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap
Teknikprogrammet
Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
Samhällsbyggande och miljö, profil arkitektur
Teknikvetenskap

Snart är det dags att välja!
Vilket gymnasieprogram och
vilken inriktning passar dig?
Vad ska du bli när du blir stor?

Ekonomiprogrammet
Ekonomi

Testet är utformat som ett förslag och
en vägledning – vad som är din rätta
utbildning vet bara du!

Gå in på

gymnasiemassan.nu
och gör Gymnasietestet
– din vän i valdjungeln.

Illustration: Blomquist Communication
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ÖPPET HUS!
7 december kl. 17
-20
1 februari kl. 17-2
0
3 maj kl. 17-19

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap
Specialpedagogisk profil inom AST
Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap
Teknikprogrammet, informations- och medieteknik
El- och energiprogrammet
Elteknik
Dator- och kommunikationsteknik

www.thg.se
info.thn@edu.stockholm.se
instagram: @thggymnasium

ORKA PLUGGA

Orka plugga hjälper dig
att plugga smartare

Orka plugga är Youtubekanalen som hjälper dig plugga smartare. Här hittar du många tips på
strategier och metoder som hjälper dig att träna minnet, förenkla läsningen, felsöka i matten
och förstå kunskapskraven. Här finns också tips på olika pluggvanor som gör det lättare att
komma i gång och planera tiden bättre. Med rätt studieteknik lär du dig snabbare.
Olika pluggstrategier
Vi är alla unika och lär oss nya saker på
olika sätt. Även om det är mysigt att krypa upp i soffan framför teven med skolboken i knäet är det kanske inte så du
lär dig mest. Tänk efter vad du behöver
för att kunna koncentrera dig. Då blir du
effektiv och lär dig mer på kortare tid.
Det gäller att hitta din stil och vad som
fungerar bäst för just dig. Studieteknik
är något du har nytta av hela livet både
i skolan och i arbetslivet.
Förstå kunskapskraven
Om du har svårt att förstå kunskapskraven finns det tydliga korta filmer
på Orka plugga som förklarar dessa.
Att resonera om källans trovärdighet
och relevans är begrepp som tydligt
förklaras. Du får också lära dig hur du
kan utveckla och nyansera ditt resonemang och hur du på bästa sätt kan föra
ett resonemang framåt. Förmågor som
är viktiga och bedöms i flera ämnen.

Forskning visar att det finns ett samband mellan fysisk träning och hjärnans
förmåga att ta in ny information. När
hjärnan är trött och motivationen är
borta kan du testa att ge dig ut på en
joggingrunda eller göra någon annan
fysisk aktivitet för att hämta lite ny kraft
åt hjärnan.
250 korta filmer
Orka plugga har idag drygt 250 korta filmer. Du hittar alltså tips på olika pluggvanor som gör det lättare att
komma i gång och planera tiden när
du ska plugga. Många av tipsen går att
använda i flera ämnen, både i och utanför skolan, så testa dig fram och se
vilka du gillar bäst. Och kom ihåg – det
handlar inte om talang, utan om att hitta bra strategier som passar just dig!

Välmående och motivation
Hur du mår påverkar också hur du presterar i skolan. På Orka plugga finns det
filmer som förklarar hur du kan tänka
och hjälpa dig själv i dina studier. Här
förklaras hur ett växande tankesätt
fungerar, hur du kan hålla styrkefokus,
utveckla din emotionella kompetens

och hur du kan träna hjärnan. Korta filmer som hjälper dig att bli mer
motiverad och hantera dina känslor så
du kan lägga mer fokus på skolan.
Träning och sömn
Träning är faktiskt en väldigt viktig form
av studieteknik, om än indirekt.

Materialet produceras av UR och finns
på Orka pluggas Youtubekanal och
UR Play. Orka plugga finns även på
Instagram och TikTok.
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Hjälp din tonåring att göra
ett smart gymnasieval
Besök vår gymnasieguide och få tips och råd om hur du kan stötta ditt barn
inför gymnasievalet. Tillsammans kan också du och ditt barn göra intressetestet
för att få inspiration och tips.
Gå till guiden:
Gå till testet:

www.worldskills.se/gymnasievalsguiden/
gymnasievalet.worldskills.se

!
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FRANSKA SKOLANS GYMNASIUM

NIO MYTER

är ett svenskt gymnasium med fransk profil.
Utveckla din kreativitet genom språk,
kunskap och bildning.

höGSKOLeFöRbeRedANde pROGRAM
•
•
•

Ekonomi
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap

beSöK OSS på öppet hUS!
Måndag 29/11 kl. 18.00 - 20.00
Tisdag 31/1 kl. 18.00 - 19.00
Välkomna!

Kulturama Gymnasium
Två högskoleförberedande program
Estetiska programmet

Artist & Musiker, Dans, Film, Fotografi, Konst & Design, Musikal
Musikproduktion, Singer/songwriter, Teater

Naturvetenskapsprogrammet
Bild, Dans, Musik

Digitala Gymnasiemässan 25-27/11

Nio myter om
gymnasievalet

Det är lätt att bli stressad över gymnasievalet och orolig för att välja fel. Dessutom kommer föräldrar, syskon och kompisar med råd och åsikter om vad du ska välja. Hur vet du
när det är en myt, fördom eller missuppfattning? Det är när alla nickar okej, utan att veta
varför. Här hjälper vi dig att slå hål på några av de vanligaste myterna.
MYT 1. ”GYMNASIEVALET AVGÖR
DIN FRAMTID”
Nej, det är bara ett val av grundutbildning. Många tänker att gymnasievalet
avgör vad man ska göra resten av livet.
Men så är det inte, som tur är. Gymnasievalet är ett val av grundutbildning
som du sedan kan bygga vidare på.
MYT 2. ”DET ÄR VIKTIGT ATT HITTA
EN SKOLA DÄR MAN PASSAR IN”
Nej, det viktiga är att följa sitt intresse.
Många elever i nian säger att de letar
efter tre saker: En skola där man passar
in, ett program som har status och ett
alternativ som gör att man kan fortsätta
att gå i skolan med sina kompisar.

MYT 3. ”VÄLJ ETT HÖGSKOLE
FÖRBEREDANDE PROGRAM SÅ
HÅLLER DU ALLA DÖRRAR ÖPPNA”
Nja, valfriheten är minst lika stor med
ett yrkesprogram. De högskoleförberedande programmen leder i första hand
till vidare studier på högskolan – under
förutsättning att man har rätt behörighet och tillräckligt goda resultat för att
komma in på utbildningarna.
MYT 4. ”DU SKA INTE KASTA BORT
DINA BETYG PÅ YRKESUTBILDNING”
Nej, det är aldrig bortkastat att gå en
yrkesutbildning. Många föräldrar och
elever känner så här: Man måste få ut
max av sina betyg från nian, bli nåt,

göra karriär och läsa på universitetet.
Resultatet blir att många som vill läsa
yrkesprogram skippar det. Trots att
det var det som lockade mest och att
yrkesprogrammen är så bra för alla som
vill ha ett yrke direkt och starta sin karriär.
MYT 5. ”PÅ ETT YRKESPROGRAM
FÅR DU JU INGEN HÖGSKOLEBEHÖRIGHET”
Jo, alla kan få högskolebehörighet!
Vilket yrkesprogram du än väljer har du
alltid rätt att inom ramen för programmets 2 500 poäng läsa de kurser som
gör att du får grundläggande behörighet till högskolan.

Bild: iStock

Öppet hus i skolan 22/1

MYT 6. ”EFTER GYMNASIET ÄR DET
SVÅRT ATT FÅ JOBB”
Nej, efter ett yrkesprogram har du
oftast lätt att få jobb. Under de närmaste 5–10 åren kommer det att vara
stor efterfrågan på arbetskraft inom
nästan samtliga av yrkesprogrammens
inriktningar.
MYT 7. ”VILL DU JOBBA UTOMLANDS, SKA DU JU INTE GÅ ETT
YRKESPROGRAM”
Jo, efter ett yrkesprogram kan du jobba
överallt! Vi har självklart samma möjligheter att jobba utomlands.
MYT 8. ”YRKESPROGRAMMEN
PASSAR FÖR DEM SOM INTE VILL
PLUGGA”
Nej, yrkesprogram ställer också krav.
Den här fördomen grundas på missuppfattningen att yrkesprogrammen
skulle vara kortare, enklare eller inte ha
teoretiska kurser. ”Slappa” utbildningar.
Men så är det såklart inte.
MYT 9. ”LÄRLINGSUTBILDNING ÄR
TILL FÖR SÅNA SOM INTE KLARAR
NÅN ANNAN UTBILDNING”
Nej, tvärtom är lärlingsutbildning
krävande. Det här är en fördom som
bygger på att många värderar lärlingsutbildning lägre, trots att utbildningen
egentligen ställer stora krav på att du
har engagemang, självständighet och
initiativförmåga.
Källa: Skolverket

För mer info och fler datum i vår:

www.kulturama.se/gymnasium/oppet-hus
På hemsidan kan du också se våra öppet hus-filmer.

Läs mer på
www.kulturama.se/gymnasium

FRANSKA SKOLANS GYMNASIUM
Här blir du sedd i en personlig, global ocH
mycket studiestimulerande miljö.
www.franskaskolansgymnasium.se
Vi finns också på Instagram och Facebook
#franskaskolansgymnasium

Nordens största skola för estetiska utbildningar

Certifierad gymnasieskola
Diplomerad gymnasieekonom

PÅHLMANS GYMNASIUM | ODENPLAN
EKONOMIPROGRAMMET | EKONOMI OCH JURIDIK
SAMHÄLLSPROGRAMMET | BETEENDE OCH SAMHÄLLE

Inled din karriär hos oss!
Som elev på Påhlmans Gymnasium läser du retorik,
ledarskap & organisation samt entreprenörskap.
Har satt fart
på karriärer sedan 1881
I åk 3 startar du ett UF-företag och erbjuds
arbetslivspraktik.
Digitala Gymnasiemässan: 25-27 november.
Digitalt öppet hus: 30 november, kl 18-19.
Öppet hus i skolan på Hagagatan 23A:
26/1, kl 18-19.30; 29/1, kl 12-13.30; 5/5, kl. 18-19.30
Läs mer på: www.pahlmansgymnasium.se

Mer än kunskap.
På Kunskapsgymnasiet får du en utbildning som gör dig
redo för livet – inte bara för nästa prov. I en inkluderande miljö
utvecklas du och växer som person. Här kan du vara dig själv
och samtidigt ingå i en stark gemenskap.

Välkommen
på öppet hus!
KUNSKAPSGYMNASIET GLOBEN

Onsdag 1 december, kl. 17.00–19.00
Torsdag 9 december, kl. 17.00–19.00
KUNSKAPSGYMNASIET LILJEHOLMEN

Torsdag 2 december, kl. 17.00–19.00
Tisdag 7 december, kl. 17.00–19.00
Mer info om oss hittar du
på kunskapsgymnasiet.se
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YRKESPROGRAMMEN
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Redan bestämt dig
för ett yrkesprogram?

Ok, vad krävs? Och vad finns?
Vi hjälper dig!

GYMNASIETESTET

» Gör vårt gymnasietest för att

få inspiration till ditt gymnasieval på www.gymnasiemassan.nu
Vilket gymnasieprogram och
vilken inriktning passar dig?
Att välja gymnasieprogram
är inte så lätt för alla. Inte så
konstigt, det finns ju en del att
välja på.
För att göra valet lite enklare
råder vi dig att göra vårt gymnasietest. På så vis kan du förhoppningsvis få en fingervisning
om vilket gymnasieprogram och
vilken inriktning som kan passa
just dig!
Vi önskar dig lycka till med dina
kommande gymnasiestudier!

D

et finns 12 olika yrkesprogram
med många olika yrken som
mål. För att vara behörig till
yrkesprogrammen måste du ha
godkänt betyg i svenska/svenska som
andra språk, engelska, matematik samt
godkänt betyg i ytterligare 5 ämnen,
det vill säga i åtta ämnen totalt. Dessa
5 ämnen kan dock vara vilka som
helst. Vad du vill göra och bli avgör
vilket program du väljer.

- Jobba med fordon, transporter eller
godshantering. T ex som billackerare,
lastbilsförare, personbilsmekaniker,
terminalarbetare eller bilskadereparatör, då passar Fordons- och transportprogrammet.

- Jobba med växter, djur, mark, vatten
eller skog. T ex med djursjukvård,
skogsvård, trädgård, lantbruksmaskiner,
skogsmaskiner och hästskötsel med
inriktning mot ridning, då passar
Naturbruksprogrammet.

Vill du:

- Jobba med handel, administration
och kommunikation. Som projektadministratör, redovisningsassistent,
butikssäljare, inköpare eller orderadministratör då passar Försäljningsoch serviceprogrammet

- Jobba praktiskt på restaurang, bageri
eller butik. T ex som bagare eller konditor, kock, servitris eller butikssäljare
inom färskvaror och delikatesser, då
passar Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

- Jobba socialt med barn, ungdomar
och vuxna. T ex som idrottspersonal,
väktare, personlig assistent eller
barnskötare, då passar Barn-och fritidsprogrammet.

- Använda dina händer i ett kreativt
hantverksyrke. T ex som båtbyggare,
inredningssnickare, urmakare, sömmerska, skomakare eller keramiker, då
passar Hantverksprogrammet.

- Bygga och underhålla hus och
anläggningar. T ex som golvläggare,
murare, träarbetare, järnvägstekniker,
väg- och anläggningsarbetare eller
byggnadsplåtslagare då passar Byggoch anläggningsprogrammet.

- Jobba med turism, hotell- och konferens. I reception, på resebyrå eller
med mässor, turistinformation, bokning, försäljning och upplevelser, då
passar Hotell- och Turismprogrammet.

- Jobba med värme, ventilation,
vatten och avlopp. T ex som fastighetsskötare, industrimontör, ventilationstekniker, fastighetsvärd eller
isoleringsmontör, då passar VVS- och
Fastighetsprogrammet.

- Jobba med el-, energi-, miljö- och
vattenteknik. T ex som robottekniker,
eventtekniker, nätverkstekniker,
installationselektriker, larm- och
säkerhetstekniker eller driftoperatör,
då passar El- och Energiprogrammet.

- Jobba med produktframställning,
underhåll och svetsning. T ex som
processoperatör, livsmedelstekniker,
svetsare, produktionstekniker eller
laboratorietekniker inom den kemiska
industrin, då passar Industritekniska
Programmet.

- Jobba inom hälso- och sjukvård,
psykiatri eller äldreomsorg. T ex som
ambulanssjukvårdare, barnmorska,
kurator eller tandsköterska, då passar
Vård- och Omsorgsprogrammet.

ett litet
gymnasium
med stor
gemenskap!
KOM PÅ

ÖPPET HUS
ELLER

BOKA PRIVAT
VIP-VISNING

Läs programmen
SAMHÄLLE eller EKONOMI.
Kombinera dina gymnasiestudier
med dans under skoltid, om du vill.
Dansen är valfri.
Tider för öppet hus
hittar du på dansgymnasiet.se
@dansgymnasiet

Låt stå!
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ANTAGNINGSGUIDE

IGA
DINA VIK T
DATUM

Allt om ansökan
och antagningen

Många frågor kring gymnasievalet kan bara du svara på, som vad du brinner för och vad du
vill jobba med i framtiden. Men några frågetecken kan vi hjälpa till att räta ut. Här berättar
Gymnasieantagningen Storsthlm det du behöver veta om din gymnasieansökan och antagningsprocessen.
KAN ALLA SÖKA TILL GYMNASIET?
– Så länge du har slutfört årskurs nio
och inte fyllt 20 år och under förutsättning att du inte redan har g
 enomfört ett
gymnasieprogram kan du söka till något
av gymnasieskolans program. För att
räknas som behörig krävs det att du har
godkända betyg i engelska, matematik,
svenska eller svenska som andra språk
och ett antal andra ämnen, beroende på
vilket program du söker. Om du riskerar
att bli obehörig kan du i stället söka till
ett introduktionsprogram.

VAD ÄR ETT MERITVÄRDE?
– Meritvärdet är summan av värdet
för dina 16 eller 17 (om du läst ett
modernt språk som språkval) bästa

ämnesbetyg och kan högst vara 340
poäng. Om platserna på programmet
du söker är färre än antalet sökande
är det de s ökandes meritvärden som
avgör vem som kommer in.

HUR MÅNGA PROGRAM FÅR JAG
SÖKA TILL?
– Du får söka till högts 30 val och det är
viktigt att du rangordnar dem så att det

HUR VET JAG VILKEN CHANS
JAG HAR ATT KOMMA IN PÅ ETT
PROGRAM?
Gå in på Gymnasieantagningens hem-

du helst vill komma in på står som
förstaval och så vidare. Kom ihåg att du
bara kan bli antagen till ett program!

ANNONS

sida gymnasieantagningen.storsthlm.se
och se vilka meritvärden (antagningsgränser) som har krävts för att komma
in på ett visst program t idigare. Du kan
dock inte vara säker på om du har kommit in på ett visst program förrän du får
det slutgiltiga antagningsbeskedet i juli.
JAG KOM INTE IN PÅ MITT FÖRSTAHANDSVAL – VAD NU?
– Tappa inte hoppet än. Från slutet
av juli till mitten av september antas
elever på platser som blivit lediga när
andra har tackat nej eller blivit antagna
till ett högre rangordnat val.

Kom ihåg att
du bara kan bli
antagen till ett
program!

18
januari
2022

Hemsidan öppnas
för ansökan.

15
februari
2022

Hemsidan stängs
för ansökan kl 23:59

19
april
2022

Preliminär antagningspoäng
visas och ansökan öppnar
för omval

Bild: iStock

17
maj

På gymnasieantagningen.storsthlm.se kan du se vilka antagningsgränser som har krävts för att komma in på ett visst program.

DET FINNS MÖJLIGHET
ATT ÅNGRA SIG

Självklart är det bra om det blir rätt från början.
Men om valet du gjort till gymnasiet känns fel
kan du ändra dig under omvalsperioden. Sista
dag för omval stänger den 17 maj kl 23:59.
Under de här veckorna kan du också lägga till
fler alternativ, om det preliminära antagnings
resultatet har visat att det behövs.

SÅ HÄR ANSÖKER DU
TILL GYMNASIET

Logga in på gymnasieantagningen.storsthlm.se
och följ anvisningarna.

Har du fler frågor om reglerna kring din ansökan eller
antagningsprocessen?

Kika på gymnasieantagningen.storsthlm.se eller besök
Gymnasieantagningens digitala monter på Gymnasiemässan.

Öppet Hus på Rudbeck
Lördagen den 22 januari kl 10-14

www.rudbeck.se

2022

Sista dag för omval,
hemsidan stängs kl 23:59

1
juli
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Bra att veta!

FRÅGORNA SOM
HJÄLPER DIG I VALET:

1. Vilka ämnen i skolan gillar du
bäst? Vad vill du lära dig mer om?
2. Vilka fritidsintressen har du? Är
de något du kan tänka dig att jobba
med?

17

3. Gillar du att arbeta teoretiskt eller
praktiskt?
4. Gillar du att studera självständigt
eller arbetar du bättre när undervisningen är styrd av lärarna?

Gör det idag!
Lyckas du inte släppa ifrån dig luren när du egentligen ska plugga inför
provet? Ska du bara storstäda sovrummet innan du öppnar skolboken?
Alexander Rozental, psykolog inom prokrastinering, har stenkoll på hur
du tar tjuren vid hornen.

Bild: iStock

VARFÖR SKJUTER VI UPP SAKER?
– Som student ansvarar man själv för
sin tid. Vad som kan vara ett bra knep
är att betrakta sina studier som ett arbete. Fyll i almanackan att du studerar
mellan 9 och 17 måndag till fredag och
all tid utöver är fritid – precis som för
vilken arbetande person som helst. Rutiner är tråkigt men behövs för att man
ska bli produktiv och få saker gjorda.
SKJUTER JAG UPP PÅ GRUND AV
MIN P ERSONLIGHET?
– Det är ett beteende som går att ändra
på. För att man ska ta itu med en uppgift behöver man en morot och den får
inte ligga allt för långt bort, det är då
man tenderar att inte göra uppgiften
direkt. Det är mer tillfredställande att
slösurfa på Instagram eller Facebook
istället för att börja på uppgiften som
ska in om tre veckor. Känner du dig
osäker inför en uppgift, eller inte får någon belöning, gör vi hellre något annat.
Det går att träna bort, men det tar lite tid.

Resultatet av slutliga
antagningen visas på
Gymnasieantagningens
webbplats

5. Är det viktigt att skolan ligger
nära, eller kan du tänka dig att
pendla eller att flytta hemifrån?
6. Vill du börja jobba direkt eller
pluggavidare på universitetet?

Så väljer du
rätt – steg
för steg

Följ dina intressen när du väljer
gymnasieprogram så blir
studierna både roligare och
lättare – det säger studie- och
yrkesvägledarna Britt-Marie
Rasque och Viktoria Sölen.
Här tipsar de om hur du hittar
programmet som passar just
dig.
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GÖR EN INTRESSEINVENTERING

FYRA KNEP FÖR ATT BLI EN DOER
1. G E DIG SJÄLV BELÖNINGAR
Det är svårt utan en morot. Klura ut vad som får dig att kicka
igång och belöna dig själv efter
varje liten uppgift.
2. T RO PÅ DIG SJÄLV
För att kunna klara av något
krävs ofta ett självförtroende,
annars är det svårt att börja.
Om uppsatsen känns övermäktig, dela då upp den i
etapper!

3. G ÖR EN KONKRET PLAN
Att nå mål som är flera m
 ånader
bort är svårt för vem som helst.
Skriv att-göra-listor med specifika
tidslag för varje delmål, det minskar utrymmet för undanflykter.
4. S LUTA MULTITASKA
… för det fungerar inte. Stäng
av mobilen och tv:n och logga ut
från Facebook. Jobba fokuserat
med kortare pauser emellanåt och sträck på benen.

FINNS DET NÅGRA ANDRA KNEP
FÖR ATT KOMMA TILL SKOTT?
– Var tydlig med dina delmål, du ska
inte kunna komma ifrån dem. Skriv upp
vilken tid och dag du ska göra vad på
och öka belöningarna i ditt arbete. Det
kan vara att belöna dina prestationer
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ANTAGNINGSGUIDE

Kanske har du redan ett drömjobb
i åtanke? Om inte, fundera över
dina intressen, styrkor, mål och favoritämnen. Tänk snarare ”vad är kul?” och
”vad skulle jag vilja lära mig mer om?”
än ”vilket ämne har jag bra betyg i?”.
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PLUGGA PÅ OM PROGRAMMEN

Sätt dig in i vad olika program
innehåller samt vilka individuella
val och fördjupningar som erbjuds. Detta
kan skilja sig åt från skola till skola. Se till
att programmen ger den högskolebehörighet du behöver. Väljer du ett yrkesprogram, läs då på om vilka möjligheter du
har att få jobb efter gymnasiet. Och glöm
inte att yrkesprogram också kan leda
till högskolebehörighet om du läser till
kurser.

3

HITTA SKOLAN SOM KÄNNS RÄTT

Försök att inte reflexmässigt välja
som kompisarna. Titta på många
alternativ och lyssna inte på rykten utan
besök Gymnasiemässan och skolornas
”Öppet Hus” – och prata med elever och
lärare därifrån.
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STRESSA INTE UPP DIG
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FRÅGOR ATT
TA MED DIG
TILL MÄSSAN
flera ämnen slås samman.
Som elev får du ett verklighetsbaserat problem som ska lösas. Som jag
ser det lär vi ut saker på ett sätt som
speglar verkligheten, säger Jennie
Bubach, studievägledare på Sjölins
Gymnasium.

SJÖLINS GYMNASIUM – CASESTUDIER

MED KONSTEN SOM HJÄLPMEDEL PÅ
VICTOR RYDBERGS GYMNASIUM

På Sjölins Gymnasium arbetar man
med så kallad casemetodik, vars ursprung finns i ekonomiutbildningen på
det amerikanska universitetet Harvard.
– Hälften av vår undervisning sker
i sex till åtta veckor långa ”case”, där

Även Viktor Rydbergs gymnasier arbetar flera gånger per år i projektform, och här ligger fokus på att
konst och vetenskap går hand i hand.
Skolchefen Kerstin Jakobsson Hallén
säger att en förståelse för konst i

PVF YRKE & UTBILDNING

Arbetet som ventilationsmontör
handlar om att se till att alla sorters
byggnader har bra ventilation. Nya
och gamla byggnader, små villor såväl
som enorma fabriker, arenor och köpcentrum. Konkret innebär arbetet montering av kanaler, fläktar och aggregat.
Ibland kräver det även egen tillverkning
i verkstaden. Injusteringar, underhåll
och kontroller av ventilationssystem
kan också vara en del av jobbet.
Omväxlande och socialt
Frågar du en ventilationsmontör vad
som är det bästa med jobbet, svarar han
eller hon förmodligen friheten. Det här
jobbet är raka motsatsen till ett stillasittande kontorsjobb där arbetsdagen
är inrutad i minsta detalj. Här får du
varierande arbetsuppgifter med frihet
under ansvar.
Injusterare, projektör eller starta eget
Moderna ventilationssystem omfattar
allt från estetik till brandskydd och
utvecklingen går mycket fort framåt.
Det finns därför stora fördelar med att
specialisera sig inom ett område. Som
ventilationsmontör kan du med tiden
välja att vidareutbildade dig till exempel-

sin bredaste bemärkelse breddar
elevernas perspektiv. De estetiska
ämnena kopplas därför ofta samman
med det teoretiska i undervisningen.
– Konst öppnar dörrar till ett kreativt
sätt att arbeta och hjälper eleven att ta
till sig teoretisk bildning. I stället för att
bara läsa texter eller skriva rapporter
får våra elever frihet att använda hela
sin person genom att kreativiteten får
uttryckas med stöd i olika konstformer.
FRYSHUSET TAR VAR A PÅ PASSIONEN

På Fryshusets gymnasium bygger pedagogiken på tre grundstenar: passioner, medskapande och ämnesintegra-

tion. Genom att skapa goda relationer
med eleverna och utforma gymnasieåren utifrån deras intressen blir eleverna så självgående att det nästan är som
att arbeta med kollegor.
– Möjligheten att utöva ett passionerat intresse skapar motivation för
lärande. Och medskapandet, chansen att styra och vara drivande i sin
egen utbildning, är ett bra sätt att lära
människor att de kan förändra världen
hellre än att reproducera den.
Sist men inte minst tror vi på att integrera ämnen. Verkligheten är ju inte
uppdelad i separata ämnen och kurser.

Här tipsar vi om fyra frågor
som du kan ställa till skolan
du är intresserad av, för att
ta reda på om deras syn på
lärande passar dig.

1. Arbetar era elever främst självständigt eller lärarlett?

2. Samarbetar man över ämnesgränserna eller lärs alla ämnen ut
separat?

3. Arbetar ni främst med grupparbeten eller individuella arbeten?
4. Arbetar ni praktiskt med teoretiska ämnen, och i så fall hur?

TYRESÖ GYMNASIUM VÄXER

Ventilationsmontör
– ett bra drag för framtiden

Foto: Jezzica Sunmo
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Fyra frågor!

Vill du lösa ett verklighetsbaserat problem? Föredrar du att
arbeta mer konstnärligt eller vill du kanske kunna utöva ett
passionerat intresse i din utbildning? Du vet bäst hur du vill lära
dig. Gymnasiemässan är ett gyllene tillfälle att fråga skolorna
om deras specifika arbetssätt.

En ventilationsmontör installerar ventilationssystem i byggnader
och ser på så vis till att det går att andas frisk luft inomhus.
Det är med andra ord ett livsviktigt jobb!

ANNONS

ARBETSMETODIK

ARBETSMETODIK

Vilken
metodik
passar dig?

Att välja rätt till gymnasiet handlar inte
bara om just vad det är du vill lära dig,
utan lika mycket om hur du vill göra
det. I Sveriges gymnasieskolor finns
vitt skilda arbetssätt och filosofier gällande lärande. Vi har pratat med tre
skolor om hur de arbetar.

ANNONS

Från hösten 2022 startar två nya program!
Försäljning- och serviceprogrammet
samt vård- och omsorgsprogrammet

vis energioptimerare, installationssamordnare, injusterare, projektör,
egenföretagare, ventilationstekniker
eller besiktningsman. Det går också att
bli arbetsledare eller projektledare och
en del väljer att starta eget eller prova
på arbetet utomlands.
Ventilationsmontör – ny gymnasieinriktning
Du kan utbilda dig till ventilationsmontör
genom att gå VVS- och fastighetsprogrammet, och välja nya inriktningen
Ventilation. Andra vägar är att vara
företagslärling eller att utbilda sig via
Komvux.
Medellön 33 000 kr
För en ventilationsmontör ser framtiden
mycket ljus ut. Det finns gott om jobb
både nu och framöver. Och det är bra
betalt. Efter några år i yrket har du som
ventilationsmontör en månadslön på ca
30 000 kronor. I Sverige är medellönen för
ventilationsmontörer ca 33 000 kronor
i månaden.
www.vent-montor.nu
@bliventmontor
www.pvf.se

Hos oss kan du även läsa;
l El- och energiprogrammet inriktning
datorteknik och elteknik
l Fordons- och transportprogrammet
l Hantverksprogrammet inriktning frisör,
barberare och hår- och makeupstylist
Vi har även resursskola med NPF-inriktning,
gymnasiesärskola, introduktionsprogram och
Second Chance School

Är du redo för ditt val? Hos oss kan du
utveckla ditt intresse till att bli ditt drömjobb!

BESÖK DIN NYA SKOLA PÅ ÖPPET HUS
Onsdag 1 december, kl. 17.00-19.30
Farmarstigen 7, 135 36 Tyresö - 08-5782 99 40 - www.tyresogymnasium.se - Instagram: tyreso.gymnasium
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Välkommen att söka till
Stockholms stads gymnasiesärskolor!
Midsommarkransens
gymnasium

På väg mot gymnasiet?
Låt din talang välja gymnasieprogram

Stockholms hotelloch restaurangskola

S:t Eriks
gymnasiesärskola
Stockholms
transport- och
fordonstekniska
gymnasium

Spånga
gymnasium

Kärrtorps
gymnasium

Lindeparkens
gymnasiesärskola

Illustration av Christoffer Pettersson

Gymnasietiden är viktig och ett steg närmare att bli vuxen.
Stockholms stads gymnasiesärskolor erbjuder alla tio
program. Du kan välja mellan matlagning, fordon, hälsa,
musik, djur, handel och mycket mer. Så vilket blir ditt
gymnasieval 2022?
Inom gymnasiesärskolan finns nationella

och individuella program. Nio program
är främst yrkesinriktade och du läser
olika ämnen. De individuella programmen är för dig som läser ämnesområden i stället för ämnen. De individuella
programmen består av sex olika ämnesområden. Gymnasiesärskolan ger dig en
bra grund för både ett framtida yrke och
studier. Du får också hjälp med att delta
aktivt i samhället och att utvecklas som
person. Delar av din utbildning sker också på en eller flera arbetsplatser utanför
skolan. Ett nationellt program innehåller
arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst
22 veckor. Då får du prova och utveckla
dina kunskaper inom ett yrkesområde.
Alla program på gymnasiesärskolan är
fyra år. Du väljer ett program som du är
intresserad av.

Foto: iStock

En nyhet för i år är att Kärrtorps gymnasium kommer att erbjuda programmet

för administration, handel och varuhantering. Där får du lära dig enklare
marknadsföring, inköp, försäljning och
service till kunder. Kärrtorps gymnasium
ligger nära både natur och tunnelbana.
Skolan har en egen idrottshall, musiksal, bildsal och en aula. Köket serverar
egenlagad mat och i ljushallen finns
både bibliotek och kafé.

”Kärrtorps gymnasium arbetar mycket
med mänskliga rättigheter och allas
lika värde. Alla elever på skolan är inkluderade i arbetet och vi är också en
av Amnestys samarbetsskolor”, säger
Pernilla Ericols, rektor på Kärrtorps
gymnasium.
På Midsommarkransens gymnasium
kan du läsa det nationella programmet
för hälsa, vård och omsorg. Det förbereder dig för arbete inom till exempel
förskola, fritidshem och äldreomsorg.
Lindeparkens gymnasiesärskola erbjuder

individuellt program.

”Hos oss trivs eleverna för att vi erbjuder
en flexibel utbildning där du som elev får
utvecklas utifrån dina förutsättningar,
intressen och behov. Vi arbetar med
att stimulera till och stötta för personlig och kunskapsmässig utveckling utifrån vår profil, som är kultur och hälsa.
Det genomsyrar hela verksamheten”,
säger Johanna Eriksson, rektor på Lindeparkens gymnasiesärskola.
S:t Eriks gymnasiesärskola erbjuder

individuella program och tre nationella
program:
• Estetiska verksamheter är för dig som
tycker om att arbeta med bild, ljud och
musik.
• Hantverk och produktion är för dig
som vill prova på att arbeta med trä,
blommor, kläder eller hårvård.
• Samhälle, natur och språk är för dig
som vill få kunskaper om olika samhällsfrågor och människors livsvillkor.

Inom programmet kan du välja digital
inriktning där du får skapa genom att
använda digitala verktyg. Utbildningen förbereder dig också för fortsatta
studier på till exempel vuxenutbildning
eller folkhögskola.
På Stockholms hotell- och restaurangskola finns gymnasiesärskolans program
för hotell, restaurang och bageri. Här
får du laga mat i ett restaurangkök och
servera gäster i den egna restaurangen.
”Eleverna lär sig att laga mat, baka,
servera, hotellkunskap och allmänna
ämnen, men också att arbeta i grupp.
Eleverna trivs hos oss och får en bra yrkesutbildning som de har nytta av hela
livet”, säger Maria Eliasson, rektor på
Stockholms hotell- och restaurangskola.
Spånga gymnasium har två nationella
program: fastighet, anläggning och
byggnation samt skog, mark och djur.

”Vår skola är den lilla skolan i den stora.
Hos oss blir alla sedda och känner sig
trygga. Skolan har också en unik djuranläggning med över tusen djur samt en
gård där man får öva sig på det mesta
inom fastighetsskötsel och byggnadsvård”, säger Jukka Salo, biträdande rektor på Spånga gymnasium.
På Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium kan du läsa programmet för fordonsvård och godshantering.
”Utbildningen håller hög kvalitet med
duktiga lärare och har ett nära samarbete med fordonsbranschen. Det är en
utbildning för dig som är intresserad av
att jobba med fordon, vård av fordon
och godshantering”, berättar Ing-Marie
Andersson Wik, biträdande rektor på
Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium.

PREMIÄR!

Premiär för gemensam
mässa med Stockholms stads
gymnasiesärskolor!

Tisdagen den 30 november
ordnar Stockholms stad en gemensam mässa där gymnasiesärskolorna i Stockholms stad
presenterar sig. Elever, vårdnadshavare och personal i grundsärskolan är välkomna att träffa
stadens sju gymnasiesärskolor
och få möjlighet att ställa sina
egna frågor.
Mässan äger rum i Stockholms
hotell- och restaurangskolas
lokaler på Arenavägen 60 i
Johanneshov. Besökarna kommer
att erbjudas tid under tre olika
besökspass.
De utställande
gymnasiesärskolorna är:
•
•
•
•
•
•
•

Lindeparkens gymnasiesärskola

Testa
din talang
på:
dintalang.se/test

Midsommarkransens
gymnasium
Stockholms hotelloch restaurangskola

Stockholms transport- och
fordonstekniska gymnasium
S:t Eriks gymnasiesärskola
Kärrtorps gymnasium
- ny för i år, startar hösten
2022
Spånga gymnasium

Kolla in vilket yrkesprogram som
passar just dig på DinTalang.se
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Ingmar Andersson,
studie- och yrkesvägledare.

Hur gör jag när jag inte vet?

Använd hjärnan,
hjärtat och fötterna
Välj efter dina intressen.
Det är det vanligaste rådet till
den som står inför gymnasievalet, menar studie- och yrkesvägledaren Ingmar Andersson.
Men problemet är att många
inte riktigt vet vad de vill.
Det grundläggande problemet inför
gymnasievalet är att vi tänker i begrepp som rätt och fel, i ett val som
snarare handlar om din personlighet
och vem du är innerst inne. Och där
finns varken något rätt eller fel, menar
Ingmar Andersson.
– Det finns lätta val och svåra val.
Gymnasievalet hör definitivt till de
svåra, eftersom du väljer mellan
alternativ som har olika fördelar och
nackdelar. Lite grann blir det som att
jämföra äpplen och päron när faktorer
som avstånd till skolan, framtida lön

och vilka språkval som erbjuds ska
ställas mot varandra.

Ingmar Andersson har varit studieoch yrkesvägledare i 25 år, och den
fråga som alltid hängt med honom
är ”Hur gör jag när jag inte vet?”. Vid
sidan av vägledningen driver han
eget företag och föreläser och skriver
böcker på ämnet, men också om
studieteknik.
Det korta svaret på den första frågan,
hur man vet vad man ska välja, är:
Använd hjärnan, hjärtat och fötterna.
– Väldigt generellt kan man säga att
du måste välja på tre olika sätt. Med
hjärnan menas att du måste ta reda
på all information och alla alternativ,
med hjärtat att du ska ha känslorna
med dig och känna efter vad du vill.
Och med fötterna att du måste göra
något praktiskt för att komma närmare
svaret.

THORENGRUPPEN

Maximera dina möjligheter i livet
Vill du lära dig ett yrke
genom att jobba, förbereda
dig för framtidens arbetsmarknad eller bli morgondagens stora entreprenör?
På Yrkesgymnasiet, Thoren
Innovation School och
Thoren Business School finns
lösningarna. Välj den skola
och det program som passar
dig och dina mål och lär dig
på riktigt – alltid med fokus
på ett verklighetsnära och
praktiskt lärande.

www.yrkesgymnasiet.se
www.affarsgymnasiet.se
www.innovationsgymnasiet.se

ELIN HELENIUS
YRKESGYMNASIET

Här gäller mindre snack. Mer verkstad.
Elin Helenius går första året på
Fordons- och transportprogrammet
på Yrkesgymnasiet. Hon trivs bra trots
att hon är den enda tjejen i klassen,
och rekommenderar andra att följa sitt
hjärta i gymnasievalet. På grund av fördomar som att "tjejer inte kan mecka
med bilar" eller eftersom kompisar
väljer andra program vågar vissa inte
välja den linje de egentligen vill.
– Välj inte ett program bara för att dina
kompisar valt det, tipsar hon.
Vad är det bästa med Yrkesgymnasiet?
– Att man har så mycket praktik (APL).
Det är bra att ha så mycket APL, du lär
dig om det riktiga arbetslivet.
Är du hellre i skolan eller på APL?
– Båda är bra.
Vad skulle du säga till någon som
funderar på att välja Yrkesgymnasiet?
– Välj det. Det är en bra skola där alla
lärare bryr sig om dig.

FREDRIK LISSEL
THOREN BUSINESS
SCHOOL

Här börjar vägen till drömjobbet eller
gnistan till din stora affärsidé.
Fredrik Lissel går andra året på Business
Program med inriktning juridik. Här gör
han sig redo för ett liv inom business.
– Jag suger in så mycket information
jag kan och lär mig för livet. Jag får
färdigheter och verktyg som kan hjälpa
mig att nå mina mål i livet.
Hur skulle du beskriva skolgången på
Thoren Business School?
– Du och dina klasskompisar pushar
varandra, och lärarna är väldigt pedagogiska och bra på att förstå elevernas
perspektiv. Det underlättar skolgången.
Vad är det bästa med ditt program?
– Att du lär dig grunderna i business
och företagande. Sedan kan du själv
bygga vidare på dina kunskaper.

EMIL GULLSTRAND
THOREN INNOVATION
SCHOOL

Skolan som förbereder dig för framtidsjobben.
Emil Gullstrand går andra året på Teknikprogrammet och stortrivs på Thoren
Innovation School; bland lärarna och
eleverna samt i de inspirerande lokalerna.
För vem passar ditt program?
– För dem som gillar matte och datorer,
och som kanske vill slippa en massa
SO-ämnen.
Vilka kunskaper tror du är de viktigaste på framtidens arbetsmarknad?
– Datorer och teknik kommer ju inte
direkt minska, så det är bra att vi får
lära oss grunderna här.
Varför är innovation viktigt?
– Det för utvecklingen framåt. En bra
innovation är ofta en som löser ett problem som folk inte visste att de hade.

Välj ett av Sveriges
viktigaste jobb
Att välja fordons- och transportprogrammet på gymnasiet är
första steget mot ett av samhällets viktigaste jobb. Scanias
servicetekniker ser till att mediciner körs till sjukhus, att
skogsbränder kan släckas och att din buss kommer i tid.
Utan lastbilar stannar Sverige.
Med en gymnasial utbildning inom fordons- och transportprogrammet erbjuder Scania Sverige möjlighet till en framtid
inom en spännande och viktig bransch i teknikutvecklingens
framkant, med bra lön och goda karriärmöjligheter.

scania.se/servicetekniker

3

steg mot en karriär i
en framtidsbransch

1. Utbildning: Fordons- och transportprogrammet
2. Välj: Lastbilar och mobila maskiner
3. Bli: Servicetekniker eller mekaniker
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YRKESKAMPEN

ANNONS

PÅ ANNAN ORT

Vem vann
Stockholmsmästerskapet
i Yrkeskampen 2021?
Att söka till annan ort
på
Fly tt ?
gån g
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Flytta till en annan stad, sadla om och börja nytt. Det kan vara en skrämmande och
kittlande tanke. När det är dags att börja gymnasiet är det för många en självklarhet att
stanna kvar i staden där man växt upp och fortsätta sin skolresa med vänner och familj
nära. Men det finns också personer som gör helt tvärtom – lämnar det trygga och flyttar
till nytt.

– så funkar riksrekrytering och samverkansavtal

K

bokförda i kommunen. Vissa gymnasieprogram på kommunala skolor är
riksrekryterande. Det innebär att du
som bor utanför kommunen har samma antagningsvillkor som dem som
bor i kommunen. Till fristående gymnasieskolor söker och antas alla på lika
villkor till de nationella programmen,
oavsett var man bor.

Bild: iStock

Bild: iStock

ommunerna i Stockholms län,
Håbo och Gnesta kommun har
ett samverkansavtal gällande de
nationella programmen som innebär
att du som bor här blir förstahandsmottagen i hela samverkansområdet
på lika villkor. Söker du ett nationellt
program på en kommunal skola utanför samverkansområdet tar skolorna i
första hand emot elever som är folk-

Den 10 november tävlade
elever från tre klasser i
Stockholms regionmästerskap i Yrkeskampen.
Under gymnasiemässan
kan du se hur det gick för
de tävlande och vilken
klass som har gått vidare
till delfinalen i Växjö –
missa inte det!

I Stockholmsmästerskapet den 10
november tävlade sammanlagt tolv
elever från tre olika högstadieklasser.
Dessa var klass La 13 från Länna skola
i Bergshamra, klass 8A från Konradsbergsskolan i Stockholm och klass
8A från Vibyskolan i Sollentuna. Det
vinnande laget avslöjas på Gymnasiemässan 25–27 november.
Tävlingens första del avgjordes
tidigare under hösten, då klasser
från hela landet deltog i en interaktiv
webbtävling med frågor om olika
yrken. Webbtävlingen skickade tretton
klasser direkt till finalen i Växjö, men i
Stockholm och Göteborg skickas några
av de bästa klasserna i respektive
region till lokala deltävlingar. Passa på
att se filmen från tävlingen i Stockholm
under mässan, den finns i WorldSkills
Swedens monter ”DinTalang” och där
du hittar andra webinar.

Vad är Yrkeskampen?
Yrkeskampen är en tävling där landets
åttondeklassare får testa på olika
yrken på ett praktiskt sätt. I årets
upplaga var det drygt 10 000 åttondeklassare som tävlade i olika grenar
kopplade till de nationella yrkesprogrammen.

Läs mer om Yrkeskampen på
www.yrkeskampen.se.

antagning till nationella idrottsutbildningar och spetsutbildningar på
gymnasieantagningen.storsthlm.se

Bild: iStock

Vill du bli Guldsmed?

Eleverna har tolv minuter på sig att
utföra olika utmaningar. Det kan
handla om att para ihop olika föremål,
exempelvis hur du blandar grundkulörer för att få fram en särskild färg.
Initiativtagare till Yrkeskampen är
WorldSkills Sweden. I Stockholm är
Storsthlm samarbetspartner för tävlingen.

Läs mer om reglerna för riksrekrytering, riksintag samt

Yrket och hantverket för dig som vill förverkliga dina
konstnärliga talanger och drömmar genom att skapa smycken.
Vår utbildning är en av de finaste hantverksutbildningarna i Sverige och utbildar, i
samarbete med branschen, guldsmeder till en mycket hög kunskapsnivå och kvalitet.
Hantverk Guldsmed l Dackeskolan l Mjölby Gymnasium
KONTAKT: NATALYA.DEMENYUK@MJOLBY.SE, TEL: 010-2345328

Kontaktperson: Jenny Pettersson,
Projektledare, WorldSkills Sweden,
+46 762 19 04 69,
jenny.pettersson@worldskills.se
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THORENGRUPPEN

Välkommen till framtidens skolor

ALLA UTBILDNINGAR
UNDER SAMMA TAK

GYMNASIEPROGRAMMEN

THOREN INNOVATION SCHOOL
Om tio år kanske du jobbar med
ett yrke som ännu inte finns. Thoren
Innovation School förbereder dig för
framtidens arbetsmarknad genom
verklighetsnära utbildning, uppdragsbaserad praktik och kreativa innovationsprojekt. Ja, och en hel del annat.

Behörighet

Olika gymnasieprogram
kräver olika behörighet.
Här kan du se vad som
krävs för programmet
du vill gå på.

När: Torsdag 2 december
Tid: 16.30-19.30

Study in English in
the Heart of Södermalm
DIGITAL OPEN HOUSE WEBINARS
DECEMBER 1ST - NATURAL SCIENCE & AESTHETICS

Sign up today as space is limited!

Välkommen till
Solna gymnasium!
Här möter du duktiga och
engagerade lärare som
jobbar hårt för att du ska
lyckas med dina studier.

www.engelskagymnasiet.se
Allhelgonagatan 4, 11858 • info.sodermalm@engelska.se • ib.sodermalm@engelska.se

solna.se/solnagymnasium

Foto: Einarspetz

ÖPPET HUS

DECEMBER 2ND - SOCIAL SCIENCE & ECONOMY-LAW

På de här sidorna hittar du vår kompletta guide till de olika programmen
på gymnasiet – yrkesprogram, högskoleförberedande program, introduktionsprogram och mycket mer. Vi berättar om utbildningarna,
de olika inriktningarna och vad som händer efter studenten.

VILKEN
BEHÖRIGHET
ÄR DET SOM
GÄLLER?

THOREN BUSINESS SCHOOL
Det är här framtidens stjärnor inom
business skapas. Hur? Genom nära
samarbete med näringslivet i form av
case, projekt och praktik. Varje elev får
även starta ett UF-företag och pröva
sina entreprenöriella vingar redan på
gymnasiet. Dessutom får du som elev
åka på en Business Trip till en europeisk
storstad med dina klasskamrater.

NOVEMBER 29TH - INTERNATIONAL BACCALAUREATE
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Din guide till

På Solnas gymnasiecentrum finns en utbildning för mer eller
mindre alla världens jobb. Gymnasiecentret består av moderna och fräscha lokaler utformade för att du ska trivas och
inspireras. Trots detta behöver du inte spendera hela gymnasietiden i dessa lokaler; skolorna lägger stort fokus på praktik
– så du får lära dig hur ditt framtida yrke fungerar på riktigt,
inte bara i skolbänken.
YRKESGYMNASIET
Yrkesgymnasiet passar dig som vill
börja jobba direkt efter studenten.
Skolan förbereder dig för arbetslivet
genom mottot mindre snack, mer verkstad. Här får du spendera mer än halva
gymnasietiden på praktik och lära dig
yrket genom att jobba.

ANNONS

YRKESPROGRAM
För att vara behörig till de tolv
yrkesprogrammen krävs att du
har godkänt betyg i svenska/
svenska som andraspråk, engelska och matematik. Dessutom
måste du ha minst godkänt betyg i ytterligare fem ämnen, vilka spelar ingen roll.
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
PROGRAM
För att vara behörig till de
sex högskoleförberedande
programmen krävs att du har
godkänt betyg i svenska/svenska
som andraspråk, engelska och
matematik. Dessutom måste du
ha minst godkänt betyg i ytterligare nio ämnen, vilka dessa
ämnen är varierar beroende på
vilket program du än väljer.
För Ekonomiprogrammet
(EK), Humanistiska programmet
(HU) och Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ska fyra
av de godkända ämnena vara
geografi, historia, samhällsvetenskap och religion. För
Naturvetenskapliga programmet (NA) och Teknikprogrammet (TE) ska tre av de
godkända ämnena vara biologi,
fysik och kemi.
För Estetiska programmet
(ES) gäller godkänt betyg i nio
ämnen, vilka som helst.

U

töver de 18 nationella gymnasieprogrammen finns ytterligare några utbildningar du kanske
inte ens visste fanns. Vad som krävs
för att bli behörig kan du läsa om här
intill. Och kom ihåg – Gymnasiemässan är ett utmärkt tillfälle att träffa
skolorna och ställa frågor till både
lärare och elever.

LÄRLINGSUTBILDNING
Det är möjligt att gå ett yrkesprogram
som lärlingsutbildning i gymnasieskolan.
Du får samma kunskaper som de elever
som läser yrkesprogrammet i skolan.
IDROTT
Möjlighet att kombinera din gymnasieutbildning med att idrotta på hög nivå.
SÄRSKILDA VARIANTER
En särskild variant är en gymnasieutbildning där delar av utbildningens
inriktning och programfördjupning
avviker från det nationella programmet.

Bild: Shutterstock
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SPETSUTBILDNING
Bredda och fördjupa dina kunskaper
i teoretiska ämnen.

befattningshavare inom däcks- eller
maskinavdelningen ombord på handelsfartyg.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE
DIPLOMA PROGRAMME (IB)
IB är ett studieförberedande program
med en internationellt erkänd examen
som funnits i över 30 år.

TÅGTEKNIKUTBILDNING
Tågteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan.

FLYGTEKNIK
Flygteknikutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som
mekaniker för flygplan eller helikoptrar.
MARINTEKNIKUTBILDNING
Marinteknikutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som till
exempel båtbyggare, marintekniker och
marin systemtekniker.
SJÖFARTSUTBILDNING
Sjöfartsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som

SAMISKA NÄRINGAR
Utbildningen samiska näringar är en
riksrekryterande yrkesutbildning inom
gymnasieskolan.
YRKESDANSARUTBILDNING
Yrkesdansarutbildningen är en yrkesutbildning i klassisk balett och modern
nutida dans.
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YRKESPROGRAM
Det finns tolv yrkesprogram och de syftar
främst till att förbereda dig för arbetslivet
eller vidare studier på yrkeshögskola. Ett
yrkesprogram ger generellt inte högskolebehörighet, men det går att uppnå om
du väljer till rätt kurser. Läser du ett yrkesprogram ingår minst 15 veckors praktik.
Inom yrkesprogrammen kan du välja att
gå en lärlingsutbildning, där minst hälften
av din utbildning genomförs på en eller
flera arbetsplatser. Du får då handledning
i en miljö som ger kunskap, erfarenhet
och goda kontakter i branschen – men det
krävs att du tar mycket eget ansvar. Även
denna utbildning leder till en yrkesexamen, och du kan välja att läsa fler kurser
för att dessutom få grundläggande högskolebehörighet.
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
[BF]
En utbildning för dig som är intresserad av
pedagogik och vill arbeta med människor.
Du lär dig att möta, assistera och stödja
barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du läser exempelvis hälsopedagogik,
lärande och utveckling och pedagogiskt
ledarskap.
Inom programmet finns tre inriktningar:
• Fritid och hälsa • Pedagogiskt arbete
• Socialt arbete

Efter examen: Har du kunskaperna som
behövs för att arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska och
sociala yrkesområden eller i fritids- och
friskvårdssektorn. Du kan bland annat
arbeta som idrottspersonal, väktare, personlig assistent eller barnskötare.
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET [BA]
Programmet riktar sig till dig som är intresserad av byggprocesser och tycker om att
arbeta praktiskt. Du lär dig om byggnation
och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnation och renovering.
Inom programmet finns fem inriktningar:
• Anläggningsfordon • Husbyggnad •
Mark och anläggning • Måleri • Plåtslageri
Efter examen: Har du kunskaperna
som krävs för att arbeta inom bygg- och
anläggningsbranschen. Du kan bland
annat arbeta som golvläggare, murare,
träarbetare, järnvägstekniker, väg- och
anläggningsarbetare, bergarbetare eller
byggnadsplåtslagare.
EL- OCH ENERGIPROGRAMMET [EE]
Utbildningen riktar sig till dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Du lär dig om produktion, installation
och distribution av el-, energi- och vattensystem. Du läser ämnen som till exempel
datorteknik, elektromekanik och mekatronik.

Inom programmet finns fyra inriktningar:
• Automation • Dator- och kommunikationsteknik • Elteknik • Energiteknik
Efter examen: Har du rätt kunskaper
för att arbeta med automatiserade
produktionssystem, system för energi-,
miljö- och vattenteknik, eller dator- och
kommunikationssystem. Möjliga yrken
är robottekniker, eventtekniker, nätverkstekniker, installationselektriker, larmoch säkerhetstekniker eller driftoperatör.
Du kan också jobba som elektriker inom
eldistribution eller elinstallation.
FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET [FT]
En utbildning för dig som är intresserad av
tekniken i och kring olika motordrivna fordon. Du lär dig om funktion, konstruktion
och service av fordon eller godshantering
och säkerhet inom transport. Du läser till
exempel fordonsteknik, maskinell godshantering och lackeringsteknik.
Inom programmet finns fem inriktningar:
• Godshantering • Karosseri och lackering
• Lastbil och mobila maskiner • Personbil
• Transport
Efter examen: Har du de kunskaper som
behövs för att arbeta som till exempel
billackerare, lastbilsförare, personbilsmekaniker, terminalarbetare eller bilskadereparatör.

ANNONS
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FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET [FS]
Programmet riktar sig till dig som är intresserad av handel och försäljning. Du lär
dig om varuflöden, affärsutveckling och
marknadsföring. Du läser till exempel information och kommunikation, försäljning
och kundservice.
Inom programmet finns två inriktningar:
• Administrativ service • Handel och service
Efter examen: Har du de kunskaper som
behövs för att arbeta inom handelsyrken
eller administrativa yrken. Du kan bland
annat jobba som projektadministratör, redovisningsassistent, butikssäljare, inköpare eller orderadministratör.
HANTVERKSPROGRAMMET [HV ]
Ett program för dig som tycker om att arbeta praktiskt och kreativt. Du lär dig om
olika hantverksprocesser, att utveckla och
tolka dina idéer, och om olika former av
företagande. Exempel på ämnen du läser
är entreprenörskap, hantverkskunskap
samt tradition och utveckling.
Inom programmet finns fem inriktningar:
• Finsnickeri • Florist • Frisör • Textildesign
• Övriga hantverk
Efter examen: Har du fått en grundläggande yrkesutbildning inom produktion,
reparation och service inom vald inriktning. Du kan till exempel jobba som båtbyggare, inredningssnickare, urmakare,
sömmerska, skomakare eller keramiker.

REFIS Branschskolan för Elektriker och VVS-montörer
Stockholm, Stockholms län

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET [HT]
Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av service och bemötande, men
också av olika människors traditioner och
sociala och kulturella behov. Du lär dig om
olika kommunikationssätt, marknadsföring, planering och organisation och läser
ämnen som service och bemötande, engelska och turism.
Inom programmet finns två inriktningar:
• Hotell och konferens • Turism och resor
Efter examen: Har du kunskaperna som
krävs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turistnäringen. Du kan arbeta i
reception, på resebyrå eller med mässor,
turistinformation, guidning, bokning,
försäljning och upplevelser.
INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET
[IN]
Programmet riktar sig till dig som är intresserad av industriteknisk produktion. I
utbildningen lär du dig om hela den industriella tillverkningsprocessen, hur utrustningen fungerar och hur produkternas
kvalitet kan säkras. Du läser till exempel
industritekniska processer, produktionskunskap och produktionsutrustning.
Inom programmet finns fyra inriktningar:
• Driftsäkerhet och underhåll • Processteknik
• Produkt och maskinteknik • Svetsteknik
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Efter examen: Har du kunskaperna för
att arbeta inom bland annat driftsäkerhet, produktframställning, svetsning och
maskinell materialbearbetning. Möjliga
yrken är processoperatör, livsmedelstekniker, svetsare, produktionstekniker eller
laboratorietekniker inom den kemiska
industrin.

el. Under studierna lär du dig bland annat
om restaurangbranschens olika grenar. Du
läser till exempel livsmedels- och näringskunskap och service och bemötande.

NATURBRUKSPROGRAMMET [NB]
Programmet passar dig som är intresserad
av djur och natur och vill lära dig mer om arbete inom exempelvis jordbruk, skogsbruk
eller djurvård. Under utbildningen lär du dig
om hur naturen kan brukas på bästa sätt
sett ur både ett ekonomiskt och ett hållbart
perspektiv. Du läser till exempel biologi, entreprenörskap och naturbruk och får möjlighet att läsa kurser som förbereder dig för
högskolestudier inom naturvetenskap.

Efter examen: Har du de kunskaper som
behövs för att arbeta inom restaurang- och
livsmedelssektorn, till exempel som bagare
eller konditor, kock, servitris eller butikssäljare inom färskvaror och d
 elikatesser.

Inom programmet finns fyra inriktningar:
• Djur • Lantbruk • Skog • Trädgård
Efter examen: Kan du jobba inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog. Möjliga yrken finns inom
djurvård med inriktning mot djursjukvård,
skogsvård, trädgård, lantbruksmaskiner,
skogsmaskiner och hästskötsel med
inriktning mot ridning.
RESTAURANG- OCH LIVSMEDELS
PROGRAMMET [RL]
Utbildningen riktar sig till dig som tycker
om att laga mat och som är intresserad av
hur man producerar och hanterar livsmed-

Inom programmet finns 3 inriktningar:
• Bageri och konditori • Färskvaror, delikatess och catering • Kök och servering

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET [ VF]
En utbildning för dig som är intresserad av
tekniska system i olika typer av fastigheter.
VVS står för värme, ventilation och sanitet
och är en stor bransch inom byggsektorn.
Du får lära dig om olika värme- och ventilationssystem men också om drift, underhåll
och förvaltning av fastigheter. Du läser till
exempel ellära, systemuppbyggnad, värmelära samt verktygs- och materialhantering.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [ VO]
Programmet riktar sig till dig som är intresserad av människors hälsa och vill
lära dig mer om arbete inom vården. I
utbildningen lär du dig om människans
kropp och tankar men också hur man bemöter människor på ett bra sätt. Du läser
till exempel hälsopedagogik, människors
hälsa, medicin och psykologi. Du har också möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier.
Inriktningar:
Vård- och omsorgsprogrammet har inga
inriktningar men ger möjlighet till specialiseringar. Kolla runt och se vad de olika
skolorna har för alternativ.
Efter examen: Kan du exempelvis arbeta
inom hemtjänst, på sjukhus eller vårdcentral. Exempel på yrkesområden är akutsjukvård, hemsjukvård, psykiatri, barnoch ungdomssjukvård samt äldrevård.
Möjliga yrken är ambulanssjukvårdare,
barnmorska, kurator eller tandsköterska.

Inom programmet finns 4 inriktningar:
• Fastighet • Kyl- och värmepumpsteknik
• Ventilationsteknik • VVS
Efter examen: Har du grundläggande
kunskaper för att arbeta inom vald inriktning, till exempel som fastighetsskötare,
industrimontör, ventilationstekniker, fastighetsvärd eller isoleringsmontör.

Läs mer på
sid 30

STOCKHOLM SCIENCE &
INNOVATION SCHOOL
Träffa oss
på gymnasiemässan!

ÖPPET HUS!

1/12 kl. 18-20 och
4/12 kl. 11-13
Välkommen på öppet hus:
Lörd 13 nov kl 10–14
Lörd 29 jan kl 10–14

Stockholm Science & Innovation School (SSIS) erbjuder en
gymnasieutbildning i världsklass i samverkan med våra partners.
Eleverna utvecklar ett entreprenöriellt perspektiv på lärande och
blir väl rustade inför högskolestudier.

Flygteknik Technical Training
Nyköping, Södermanlands län
Flygteknik Technical Training är en liten skola med ca 120 elever, varav
drygt 80 studerar på gymnasienivå. Programmet är riksrekryterande dvs
du kan söka till Flygteknik Technical Training i Nyköping oavsett var du bor.
Skolan erbjuder boende till alla elever utanför Nyköpings kommun.
Flyg rakt in i yrkeslivet
Vi erbjuder en av landets mest avancerade tekniska gymnasieutbildningar. Vår
utbildning varvas med teori och praktik i en verklighetsnära miljö precis intill
Skavsta internationella flygplats. Du kommer få möjlighet att ta de certifikat som
krävs för att arbeta både i och utanför Sveriges gränser.
Efter godkänd gymnasieutbildning finns det goda möjligheter till ett
kvalificerat jobb. Du kommer även vara behörig att söka vidare till vår
Yrkeshögskoleutbildning. Vi erbjuder dessutom kurser som gör dig behörig att
söka till högskola efter gymnasiet.

Rör- och El-entreprenörernas Friskola
i Stockholm, REFIS, ägs av Installatörsföretagen och stödjs av näringslivet. Med
den nära kopplingen till både El- och
VVS-branschen får du inte bara en spännande
gymnasieutbildning, utan skapar även goda
kontakter ute i arbetslivet.

Med El-och Energiprogrammet är REFIS
partner med ETG- College. Inriktningen
El-teknik kan leda till yrken som elektriker
verksam inom installation eller eldistribution.
Med VVS-programmet är vi branschcertifierad VVS College. Utbildningen leder till
arbeten som VVS-montör eller projektör.

Hos oss blandar du praktisk och teoretisk
utbildning från första skoldagen. Du är ute
på APL år 1 och 2, och under år 3 är du gymnasial lärling. Kurserna som du behöver för
att få din högskolebehörighet kan du läsa
hos oss som individuella val.

Behovet av framtida arbetskraft inom
båda branscher är rekordstort. Ta del av
en utbildning som leder till jobb! Välkommen!

● TE - Informations- och medieteknik
● TE - Teknikvetenskap
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VÄLKOMMEN
TILL REFIS!

Betty Petterssons
gymnasium
öppnar 2022
Vill du veta mer?
Välkommen på informationskväll.
När: 26 januari 2022, 10 februari 2022
Klockan: 18.00 och 19.00 – gäller båda datum
Var: Idrottshallen på Drivhusvägen 4, Enskede

www och social:

Läs mer om våra utbildningar på nykoping.se/flygteknik
tfn: 0155-45 72 00

Läs mer och sök till Betty Petterssons gymnasium på
gymnasieskola.stockholm

www.refis.se

Läs mer om oss, våra samarbeten och
öppna hus på ssis.stockholm.se

@bettypetterssonsgymnasium
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HÖGSKOLEFÖRBE
REDANDE PROGRAM

D

et finns sex högskoleförberedande
program, samtliga med syfte att
förbereda dig för högskolestudier.
Studierna leder fram till en högskoleförberedande examen. Sedan 2009 finns även
riksrekryterande spetsutbildningar inom
naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap och humaniora. Spetsutbildningarna ska stimulera kunskapsutvecklingen
hos de elever som har extra goda förutsättningar, bland annat genom att de får
läsa kurser vid universitet eller högskola.
EKONOMIPROGRAMMET [EK]
Ekonomiprogrammet riktar sig till dig som
är intresserad av samhälls- och företagsekonomi samt hur vårt rättssystem är uppbyggt
och fungerar. Du lär dig om hur företag och
organisationer arbetar och om hur lagar blir
till. Du läser ämnen som företagsekonomi,
privatjuridik och psykologi.
Inom programmet finns två inriktningar:
• Ekonomi • Juridik

Efter examen: Kan du läsa vidare på eftergymnasiala utbildningar inom ekonomi
och samhällsvetenskapliga ämnen. De kan
till exempel handla om folkrätt, civilekonomi, straffrätt, internationell rätt, statistik
eller arbetsmarknadskunskap och management. Möjliga yrken är jurist, fastighetsmäklare, eller revisor – och du är också väl
rustad för att starta ett eget företag.

Frisör

Stylist

ESTETISKA PROGRAMMET [ES]
Riktar sig till dig som är intresserad av att
uttrycka dig konstnärligt och funderar över
kulturens och människans roll i samhället.
Du lär dig att tolka konst och kultur, att
arbeta skapande och att kommunicera
tankar och idéer genom estetiska uttryck.
Du läser ämnen som konst och kultur, estetisk kommunikation samt konstarterna
och samhället.
Inom programmet finns fem inriktningar:
• Bild och f ormgivning • Dans • Estetik
och media • Musik • Teater
Efter examen: Kan du läsa vidare inom
konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområden som kulturvetenskap, historia, språk, kommunikation,
dans, arkitektur, design, musik och formgivning. Möjliga yrken är art director, fotograf,
musiker eller producent på radio och tv.
HUMANISTISKA PROGRAMMET [HU]
Programmet riktar sig till dig som vill lära
dig mer om människors idévärld och om
hur vårt samhälle fungerar. Med språket
och kulturen i fokus lär du dig att analysera och förstå vår samtid och historia. Du
läser till exempel filosofi, moderna språk
och människans språk.
Inom programmet finns två inriktningar:
• Kultur • Språk
Efter examen: Kan du plugga vidare
främst inom humaniora eller samhällsve-

Personbil
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tenskap, exempelvis etnologi, konst- och
bildvetenskap, kommunikation, filosofi,
lingvistik eller översättning. Några möjliga yrken är journalist, bibliotekarie, socionom eller studie- och yrkesvägledare.
NATURVETENSKAPLIGA
PROGRAMMET [NA]
Det naturvetenskapliga programmet riktar sig till dig som är intresserad av vetenskap och matematik. I utbildningen lär du
dig att tänka kritiskt och logiskt med hjälp
av matematiska modeller, experiment, laborationer och fältstudier. Du läser till exempel matematik, fysik och kemi.
Inom programmet finns två inriktningar:
• Naturvetenskap • Naturvetenskap och
samhälle
Efter examen: Är du förberedd för att
plugga vidare främst inom naturvetenskap, matematik och teknik, exempelvis
farkostteknik, lantmäteri, biomedicin,
medicin och elektroteknik. Typiska yrken
är biolog, civilingenjör eller läkare.
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET [SA]
Riktar sig till dig som är intresserad av hur
samhället är uppbyggt och vad som styr
det. I utbildningen lär du dig bland annat
att se på förändringar i samhället både ur
ett historiskt och ur ett internationellt perspektiv. Du läser till exempel samhällskunskap, psykologi och moderna språk.

Inom programmet finns tre inriktningar:
• Beteendevetenskap • Medier, information och kommunikation • Samhällsvetenskap
Efter examen: Kan du plugga vidare
främst inom samhällsvetenskap, exempelvis juridik, ekonomi, statsvetenskap,
medie- och kommunikationsvetenskap,
journalistik, beteendevetenskap eller pedagogik. Möjliga yrken är administratör,
lärare, samhällsvetare eller journalist.
TEKNIKPROGRAMMET [TE]
Riktar sig till dig som är intresserad av teknik och teknikutveckling. I utbildningen
får du bland annat lära dig om hur teknik
kan användas för att utveckla nya produkter inom olika områden. Du läser till exempel teknik, fysik och kemi.
Inom programmet finns fem inriktningar:
• Design och produktutveckling • Produktionsteknik • Informations- och medieteknik • Samhällsbyggande och miljö • Teknikvetenskap
Efter examen: Kan du plugga vidare
främst inom teknik- och naturvetenskap
eller liknande områden. Det kan handla
om arkitektur, konstruktion, medieteknik,
produktionsledning, produktutveckling,
samhällsbyggnad och miljöteknik. Några
möjliga yrken är arkitekt, dataspelsutvecklare och programmerare.

Efter examen: Är du förberedd för att
plugga vidare främst inom naturvetenskap, matematik och teknik, exempelvis
farkostteknik, lantmäteri, biomedicin,
medicin och elektroteknik. Typiska yrken är biolog, civilingenjör eller läkare.

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN [IM]

D

e fyra introduktionsprogrammen
riktar sig till dig som inte har behörighet till ett nationellt program.
Här tar man hänsyn till elevernas individuella mål och situation. Sen gör du och
skolan upp en plan för hur du ska ta dig in
på ett yrkesprogram, ett högskoleförberedande program eller ut i arbetslivet.
Det finns fyra introduktionsprogram:
• Programinriktat val syftar till att elever
ska få en utbildning som är inriktad mot
ett visst nationellt program. Elever ska så
snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot
kan vara antingen ett yrkesprogram eller
ett högskoleförberedande program.
• Yrkesintroduktion vänder sig till dig som
inte har de godkända betyg som krävs för
behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är
att underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden eller att få behörighet till
ett yrkesprogram.

• Individuellt alternativ riktar sig också till
elever som inte har de godkända betyg
som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Individuellt alternativ leder vidare
till yrkesintroduktionen ovan, någon annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.
• Språkintroduktion är en utbildning som
fokuserar på att lära ungdomar som nyligen anlänt till Sverige det svenska språket.
Tanken är att eleven sedan ska kunna gå
vidare till gymnasieskolan eller till någon
annan utbildning.

INTERNATIONAL
BACCALAUREATE [IB]

P

å IB-programmet sker all undervisning på engelska. Du lär dig att
arbeta mot deadlines, argumentera,
analysera och att tänka utifrån ett internationellt perspektiv. Eftersom IB-programmet är ett 2-årigt program erbjuder
svenska skolor ett preparandår (år 1 på
gymnasiet) med svenska nationella kurser,
fast med engelska som undervisningsspråk. Kurserna under preparandåret tas
från NA- och SA-programmens kursutbud
och kan se lite olika ut på IB-skolorna.
Inom programmet studeras sex uvalda ämnen från ämnesgrupperna språk,
elevens modersmål, samhällsvetenskap,
naturvetenskap, matematik samt konstnärliga ämnen. Därutöver läser alla de
tre ämnena i IB:s kärna: ”Theory of know-
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ledge” (ToK), ”Creativity, Action, Service”
(CAS) samt specialarbetet "Extended Essay" – IB:s motsvarighet till svenska gymnasieprograms projektarbete.
Betygen bestäms till stor del av slutproven, vilka betygssätts av externa examinatorer. Muntliga examinationsformer samt
vissa uppsatser och arbeten betygssätts
internt av skolorna. Varje ämne betygssätts på en skala från 1 till 7.
Varje skola kan ha olika krav för att bli antagen. Majoriteten av IB-skolorna kallar
eleverna till test, och hur testerna ser ut
varierar från skola till skola. Vänd dig till
den skola du är intresserad av för att få
mer information.
Efter examen: Efter examen är du väl förberedd för studier på universitetsnivå och
eftersom diplomet är godkänt över hela
världen har du möjlighet att söka till college och universitet var du vill.
Läs mer om IB-programmet på
www.ibo.org

GYMNASIESÄRSKOLAN

G

ymnasiesärskolan i Sverige är
fyraårig, frivillig och vänder sig
till ungdomar med utvecklingsstörningar. Det finns nio yrkesinriktade
nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver
en utbildning som är anpassad
för de egna förutsättningarna.
Programmen i gymnasiesärskolan är:
•
Programmet för administration,
•
handel och varuhantering
•
Programmet för estetiska verksamheter
•
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
•
Programmet för fordonsvård och
godshantering
•
Programmet för hantverk och produktion
•
Programmet för hotell, restaurang
och bageri
•
Programmet för hälsa, vård och
omsorg
•
Programmet för samhälle, natur och
språk
•
Programmet för skog, mark och djur
•
Individuella programmet: Individuella programmen vänder sig till dig
som inte kan följa utbildningen på
ett nationellt program.
Du kan läsa mer om gymnasiesärskolan
på www.skolverket.se

Barn- och fritid
CA 2 MIN PROMENAD FRÅN
HÅLLPLATS STORA ESSINGEN MED
TVÄRBANAN OCH BUSS.

30 November kl 17–19 och 29 januari kl 11–14
För dig
som älskar musik!
Spetsutbildning i musik
med riksrekrytering

MUSIKGYMNASIUM
37
Infokväll:

Öppethus:

otyp
Öppet
ens verksamheter

29 november 2021, kl 17-19

HVIL A N
G YM N A S IUM

22 januari 2022, kl 12-16

STO C K H O LM

www.lillaakademien.se
LA_ANNONS_12okt2021_122x88h_NewsFactory2021.indd 1

hus!

2021-10-12 11:37

NA

I de lägen en kommunal verksamhet enbart behöver visa sitt namn
skrivs verksamhetens namn i kommunens typografi, centrerat under
Logogrupp Svart. Verksamhetstypen sätts i Duplicate Bold (kapitäler)
medan sundbyberg sätts i Duplicate Light. Denna sammanställning kallas
verksamhetsgrupp. Se exempel här nedan.

Vi ses på
digitala gymnasiemässan
25-27 november!

Andra märken eller symboler utöver verksamhetsgruppen är inte tillåtna.

SUNDBYBERGS
SIMHALL

VÄRMDÖ GYMNASIUM
vid Gullmarsplan

SUNDBYBERGS
SUNDBYBERGS
SIMHALL
SIMHALL

KULTUR
KULTUR
SUNDBYBERG
SUNDBYBERG

Öppet hus 6 dec & 31 jan 18.00 - 20.15
SUNDBYBERGS
Se program på vår hemsida vgy.se
SIMHALL

VERKSAMHETSGRUPP
4-FÄRG

VERKSAMHETSGRUPP
2-FÄRG

VERKSAMHETSGRUPP
1-FÄRG

Öppet hus 2021/22
Tisdag 30 november kl. 18-19
Torsdag 3 februari 18-19
Onsdag 20 april 18-19
Skuggning: 6/12-21, 24/1-22 kl 8.45-11.40
Aniaraplatsen 2 Sollentuna centrum
consensum-sollentuna.se

SA

EK

TRÄFFA OSS PÅ DEN
DIGITALA MÄSSAN!
25 - 27 NOVEMBER
ÖPPET HUS!
4 dec, 20 jan 2022, 1 feb 2022 och 27 april 2022
Junohällsvägen 3, 112 64 Stockholm
WWW.HVILANUTBILDNING.SE
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OLIKA VÄGAR - LIKA KUL
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PVF YRKE & UTBILDNING

Vad vill du göra efter gymnasiet?

Står du och väger mellan
yrkesprogram eller högskoleförberedande program?
Vill du plugga vidare efter
gymnasiet eller längtar du ut
i arbetslivet? O
 avsett vad du
väljer är det bra att veta att
det finns flera vägar. Här är
några tips för dig som …

Det ﬁnns gott om jobb på
taken. Att vara byggnadsplåtslagare innebär frihet,
problemlösning och kreativitet på hög nivå.
Har du vad som krävs?

Både yrkes- och högskoleförberedande program skapar många möjligheter.

… går ett yrkesprogram, men ändå
vill plugga vidare
Då kan du gardera dig och välja till
ämnen och kurser under gymnasie

tiden som ger dig behörighet att söka

till vissa högskole
program. Då ska du
ha läst 
kurserna svenska/svenska som
andraspråk 2 och 3 och engelska 6, samt
ha minst betyget E på dessa kurser. Efter
ett yrkesprogram kan du också fortsätta

att utbilda dig på yrkeshögskolan inom
ditt yrkesområde. Efter en yrkesexamen
är du garanterad att läsa upp grundläggande behörighet på komvux om du
vill vara behörig till högskola/universitet.

A
R
Å
V
l
L
I
T
M
O
K
S
U
H
A
N
ÖPP
Skyttbrinks gymnasium

S:t Botvids gymnasium

Tullinge gymnasium

Tumba gymnasium

1/12 kl 17–19
skyttbrinksgymnasium.se

27/1 kl 17–19. Föranmälan.
Programdag 3/2 (även Cirkushallen, Alby)
stbotvidsgymnasium.se

1/12 kl 16–19.30
2/2 kl 16–19.30
tullingegymnasium.se

4/12 kl 11–13.30 ES
8/12 kl 18–20 NA, TE, EE, FT, RL
9/12 kl 18–20 SA, EK, HU
tumbagymnasium.se

Botkyrka_248x178.indd 1

33

Du behövs på taken!

… vill jobba direkt efter gymnasiet
Alla yrkesförberedande program låter
eleverna komma ut på minst 15 veckors
arbetsplatsförlagt
lärande
under
studietiden. Här får du goda chanser att lära dig hantverket på plats
och chansen att skaffa kontakter ute i
arbetslivet som i bästa fall kan leda till
jobb efter examen. Om du väljer att
läsa en lärlingsutbildning spenderar
du minst hälften av tiden på en arbetsplats.
… vill plugga vidare
De högskoleförberedande programmen
har olika inriktningar så det kan vara klokt
att fundera över vad som är viktigast för
dig och vad som passar dina mål bäst.
På högskolan kan du välja att söka ett
program eller själv välja de kurser du vill
läsa och på så sätt skapa din egen utbildning.

ANNONS

2021-10-25 15:29

En byggnadsplåtslagare klär byggnaders tak och fasader med olika plåt så
som stål, koppar, zink och aluminium.
Ibland täcker du ett villatak och ibland
en hotellfasad eller en stor arena. Det är
ett fritt yrke med höga krav på estetik
och funktion. Oavsett byggnadstyp så
kräver yrket att du är händig och kreativ
samt en god problemlösare. Det är ett
yrke att vara stolt över.

Omväxlande arbete
En plåtslagare möter dessutom
ständigt nya människor och får jobba
i många olika miljöer. Det är därför
viktigt att trivas med ett omväxlande
arbete och att kunna samarbeta med
både kända och okända medarbetare,
ofta från andra yrkesgrupper så som
målare, elektriker och snickare.

Viktiga punkter!

GOTT OM JOBB
MEDELLÖN CA 34 000 KR
KREATIVT OCH FRITT

Eftertraktad utomlands
Den som satsar på att bli byggnadsplåtslagare kan på sikt bli arbetsledare,
egen företagare eller vidareutbilda sig
till byggnadsingenjör. Som utbildad
byggnadsplåtslagare med yrkesbevis
öppnas även dörrarna till att arbeta i
andra länder. Svenska plåtslagare är
eftertraktade utomlands.

Flera utbildningsvägar
Oavsett ålder eller bakgrund finns det
alltid en väg att utbilda sig till byggnadsplåtslagare; via gymnasieskolans Byggoch anläggningsprogram, inriktning
Plåtslageri, som företagslärling, via
Arbetsförmedlingen eller Komvux.
Det finns ett stort behov av utbildade
byggnadsplåtslagare över hela landet.

Plåtkonsult eller besiktningsman
Efter flertalet år i yrket som byggnads
plåtslagare finns det också möjlighet att
arbeta som plåtkonsult och besiktnings
man, dvs. att vara en länk mellan
exempelvis byggföretag, arkitekter och
plåtslagare.

Medellön 34 000 kr
Efter några år i yrket, avlagt yrkesprov
och yrkesbevis har man som plåtslagare
en månadslön på ca 30 000 kronor.
Medellönen ligger sedan på ca 34 000
kronor i månaden.
www.platslagare.nu
@bliplatslagare
www.pvf.se
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VVS-BRANSCHENS YRKESNÄMND

”Problemlösning är vardag
– och jag älskar det!”

35

Vad är det egentligen som är så fascinerande med jobbet
som rörmokare? VVS-lärlingen Jessica Thiel tänker efter
- Problemlösningen! Och den episka känslan när jag löst
problemet.
Jessica från Norrköping trivs med sitt
yrkesval. Friheten, stimulansen, bra
lön och att jobba med händerna och
huvudet samtidigt är argumenten som
30-åriga Jessica lyfter fram. Men det
hann rinna mängder med vatten under
broarna och genom dagvattenrören
innan hon hittade rätt.
- Ja, det har inte varit en spikrak
karriärväg. Åren efter gymnasiet
ägnade jag åt att resa, säsongsjobba
inom bland annat fallskärmshoppning
och dykning. När jag bestämde mig
för att plugga sökte jag och kom in på
veterinärprogrammet. Men det valet
kändes inte helt hundra på grund av
den långa utbildningen och alla etiska
dilemman inom veterinäryrket.

För dig med höga ambitioner

Jessica träffade sin dåvarande pojkvän.
Han var rörmokare och lyssnade på
hennes beslutsvånda.
- Jag hade ju hört min kille prata sig
varm om rörmokarjobbet och när han
antydde att veterinärprogrammet

verkar lite väl jobbigt sa jag på skoj till
honom: ”Vad ska jag göra då? Ska jag
bli rörmokare eller?”. Då såddes ett frö
och ju mer jag övervägde det desto
mer rimligt kändes det.
Utbildningsplats fixades och vips hade
hon en praktikplats på en rörfirma.
- Fördelarna är bland annat kort utbildning, bra lön och kreativt tänkande,
konstaterar Jessica. I början var jag lite
nervös för att vara enda tjejen, men
responsen från mina jobbarkompisar
har varit väldigt positiv.
Så har vi då det här med problemlösningen som får Jessicas ögon att
tindra. Vad är grejen?
- Varje dag är den andra olik. Det är
en skön känsla att exempelvis ha gjort
fem bockar på ett tvåmetersrör som
sedan obehindrat glider in i klamrarna.
Och även de mest erfarna montörerna får nåt lyckligt i blicken när de löst
något ovanligt problem.

www.vvsyrken.se
Jessica är i början av sin karriär. Vilka
vägar hon kommer att ta i sin nyupptäckta bransch är fortfarande skrivet
i stjärnorna. För vägarna är många:
service, entreprenad, energi, utlandsjobb, vidareutbildning och så vidare.
Men först ska hon etablera sig som
montör och lära sig nåt nytt varje dag.
- Det här yrkesvalet känns lite som
ett lifehack och en genväg till bra
lön. Jämfört med många jämnåriga så
kör jag om på insidan, liksom.

Som en av få kvinnor i branschen är
Jessica med och skapar förändring bara
genom att vara där. Men hon hoppas
på att få fler kvinnliga kollegor i framtiden. Hon delar med sig av jobbvardagen på instagram i syfte att
uppmuntra fler tjejer att prova VVS.
Vill du följa med på Jessicas resa så
är det bara att hänga med på hennes
Instagramkonto @jessvvs.

ORKA PLUGGA

Orka plugga och gymnasievalet

Fokus på JENSEN är kunskap och bildning i alla ämnen. Vi tror på dig och dina drömmar,
därför sätter vi ribban högt när vi förbereder dig för högre akademiska studier och framtida yrkesliv.
JENSEN passar dig som har höga ambitioner i skolan och i livet.

Tänk på att det nästan
alltid finns flera olika vägar
till samma yrke.

Välkommen till JENSEN gymnasium!

andra saker. Ditt gymnasieval är alltså
inte livsavgörande.

E S K I L S T U N A | G Ö T E B O R G | H E L S I N G B O R G | JÖNKÖPING | KRISTIANSTAD
LINKÖPING | LUND | MALMÖ | NORRKÖPING | STOCKHOLM NORRA
STOCKHOLM SÖDRA | U P P S A L A | V Ä S T E R Å S K O P P A R L U N D E N | Ö R E B R O

N Y S TA RT E R 2 0 2 2
NACKA STRAND | WENNGARN

JENSENGYMNASIUM.SE

Har du svårt att välja? Vet du inte riktigt vad du vill och är
orolig för att du ska ångra dig? På Orka pluggas Youtubekanal finns flera inspirerande filmer kring hur du kan tänka
när du ska göra ditt gymnasieval.
Orka pluggas "Beslutsguide" tipsar
dig om att:
- Fundera på vem du är och din personlighet. Vad är viktigt för dig? Vilka
ämnen gillar du? Det kommer vara lättare att orka med tre år på gymnasiet om
du tycker det är roligt och intressant.
- Använd dig av uteslutningsmetoden.

Titta på alla valmöjligheter och stryk de
som inte är aktuella för dig så blir valet
mer hanterligt.
- Tänk på att det är DITT val. Det är
viktigt att du väljer efter ditt eget hjärta
och inte vad föräldrar eller kompisar vill.
Livet är långt och det kommer finnas
möjligheter att ändra sig och göra

I filmen "Två vägar samma mål" får
du följa ett antal personer som tagit
olika vägar för att nå sina drömjobb. I
många fall kan vägen till ett specifikt
yrke se lite olika ut. Du kan gå en utbildning som leder direkt till yrket eller
så kompletterar du och bygger på en
bredare utbildning som sen kan leda
till samma yrke. Du kan också göra som
Björn Morin och Maja Persson som
båda vill arbeta som egenföretagare
och har valt olika vägar dit. De går två
olika yrkesförberedande program och
siktar sedan på att starta egna företag.
Tips inför gymnasievalet
Ett bra tips är att fråga någon som
går på gymnasiet vad den personen

skulle ha velat veta inför valet. Orka
pluggas film “Tips inför gymnasievalet” innehåller både en guide med bra
saker att veta och röster från ett antal
gymnasieelever som berättar vad de
gärna hade velat känna till innan sina
gymnasieval. De tipsar bland annat om
att inte stressa upp sig för mycket kring
meritpoängen och betyg. Det finns
bra skolor för alla. Andra bra råd är att
tänka på att valet inte är livsavgörande
och att det är viktigt att ditt val ger utrymme för att också ha roligt och orka
med pluggandet. Det viktigaste är inte
VAD du går utan ATT du går gymnasiet!

BLOMQUIST COMMUNICATION 2021

ANNONS

En gymnasieskola på riktigt
där du får plats att växa
Välkommen på öppet hus!
GYMNASIESKOLA

DATUM

TID 1

DATUM

TID 2

Anna Whitlocks gymnasium

22-01-26

kl 17–20

22-05-04

kl 17–19

Bernadottegymnasiet

21-12-07

kl 17

22-01-25

kl 17

Betty Petterssons gymnasium

22-01-26

kl 18–20

22-02-10

kl 18–20

22-05-03

kl 18–20

Blackebergs gymnasium

22-01-25

kl 17–20

Bromma gymnasium

22-01-18

kl 17.30–20

22-01-25

kl 17.30–20

22-05-03

kl 17–19

ESS-gymnasiet

22-01-26
(Åsö)

kl 17–19

22-04-27
kl 17–19
(Åsö + Vällingby)

Globala gymnasiet

21-12-08

kl 17.15–20

22-02-03

kl 17.15–20

ISSR – International School of
the Stockholm Region

22-01-25

kl 17–19

Kungliga Svenska balettskolan

21-11-27

kl 11

Kungsholmens gymnasium

21-12-08

kl 17–20

22-01-20

kl 17–20

Kungsholmens västra
gymnasium

22-01-25

kl 18–20

22-05-03

kl 18–20

Kärrtorps gymnasium

21-12-07

kl 18–20

22-01-25

kl 18–20

Lindeparkens gymnasiesärskola 21-12-02

kl 10–18

21-01-27

kl 10–15

Midsommarkransens
gymnasium

22-01-25

kl 17.30–19

22-05-05

kl 17.30–19

22-01-26

kl 17.30–
20.30

P A Fogelströms gymnasium

21-12-11

kl 12–16

22-02-05

kl 12–16

S:t Eriks gymnasium inkl RgRh

21-12-07
(SE + RgRh)

kl 17–19

22-01-18
(SE)

kl 17–19

22-05-03
(SE)

kl 17–19

S:t Eriks gymnasiesärskola

21-10-12

kl 17–19

21-12-07

kl 17–19

22-01-27

kl 17–19

Spånga gymnasium

21-12-07

kl 17–20

22-02-03

kl 17–20

22-05-07

kl 12–14

Stockholms hotell- och
restaurangskola

21-12-01

kl 17–19

22-02-01

kl 17–19

22-04-27
Infokväll

kl 17–19

Sthlms Science
and innovation School

21-12-07

kl 18–20

22-01-26

kl 18–20

Sthlms transport- och
fordonstekniska gymnasium

21-12-04

Södra Latins gymnasium

21-01-18

kl 17–20

21-04-28

kl 15–17

Thorildsplans gymnasium

21-12-07

kl 17.30–20

22-02-01

kl 17.30–20

22-05-03

kl 17.30–20

Östra Reals gymnasium

21-01-25

kl 18

Norra Reals gymnasium

DATUM
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VÄLKOMMEN TILL

GYMNASIEMÄSSAN DIGITAL
UTSTÄLLARE

TID 3

22-04-28
kl 17–19:30
(Liljeholmen)

ANNONS

Academy of Music and Business
Amerikanska Gymnasiet
Anna Whitlocks gymnasium
Arlandagymnasiet
Berga Naturbruksgymnasium
Bergstrands Gymnasium
Bernadottegymnasiet
Betty Petterssons Gymnasium
Blackebergs Gymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bromma gymnasium
Campus Manilla Gymnasium
Consensum Gymnasium
Cybergymnasiet Stockholm
Danderyds Gymnasium
Dansgymnasiet
Designgymnasiet Kungsholmen
Designgymnasiet Sickla
Didaktus Jakobsberg
Didaktus Liljeholmen
Dille Gård Naturbruksgymnasium
DinTalang
DiStra Byggymnasium
Djurgymnasiet Stockholm
Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka
Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsholmen
Drottning Blankas Gymnasieskola
Stockholm Södra
Ebba Brahe Gymnasium
EF Språkresor och High School Exchange Year
Elektrikergymnasiet
ESS-gymnasiet
Europaskolan
Flygteknik Technical Training, Nyköpings
gymnasium
Forshagaakademin AB
Franska Skolans Gymnasium
Fredrika Bremergymnasiet
Fryshuset Gymnasium
Globala gymnasiet
Grillska Gymnasiet Kungsholmen
Grillska Gymnasiet Stockholm, Liljeholmen
Gullmarsgymnasiet
Gymnasieantagningen Storsthlm
Gymnasiemässan

Huddinge Gymnasium
Hvilan Gymnasium
Idrottsgymnasiet i Nacka
International IT College of Sweden
International School of the Stockholm
Region (ISSR)
Internationella Engelska Gymnasiet
Internationella Hotell och Restaurangskolan
JENSEN
JENSEN gymnasium
Järfälla Gymnasium
KLARA Norra/Västra
KLARA Sollentuna
KLARA Södra
KLARA Östra
Kristofferskolan
Kulturama Gymnasium
Kungliga Svenska Balettskolan
Kungsholmens gymnasium/Stockholms
Musikgymnasium
Kungsholmens Västra Gymnasium
Kungstensgymnasiet
Kunskapsgymnasiet Globen
Kunskapsgymnasiet Liljeholmen
Kärrtorps gymnasium
LBS Stockholm Norra
LBS Stockholm Södra
Lilla Akademien Musikgymnasium
Marina Läroverket
MediaGymnasiet Nacka Strand
Midsommarkransens gymnasium
Motorsportgymnasiet (MSG)
Mälardalens Tekniska Gymnasium
Nacka Gymnasium
Nordiska Musikgymnasiet
Norra Reals gymnasium
NTI Handelsgymnasiet Stockholm
NTI Nacka
NTI Sollentuna
NTI Stockholm
NTI Sundbyberg
NTI Södertörn
NTI Vetenskap Solna
NTI Vetenskap Stockholm
Odengymnasiet

Olinsgymnasiet i Skara AB
P A Fogelströms gymnasium
Peabskolan Solna
Praktiska Bromma
Praktiska Liljeholmen
Praktiska Märsta
Praktiska Nacka
Praktiska Täby
ProCivitas Karlberg
ProCivitas Stockholm
Psykologigymnasiet
Påhlmans Gymnasium
Realgymnasiet Stockholm
Realgymnasiet Sundbyberg
RgRh Stockholm
Riksgymnasiet Örebro, för döva och hörselskadade
Rotarys Ungdomsutbyte, Stiftelsen
Rudbeck
Rytmus Stockholm
Rönninge Gymnasium
Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm
S:t Botvids Gymnasium
S:t Eriks Gymnasium
S:t Martins Gymnasium
Scania Sverige
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket,
SSHL
Sjödalsgymnasiet
Sjölins Nacka
Sjölins Södermalm
Sjölins Vasastan
Sjömansskolan Stockholm
Skanskagymnasiet
Skyttbrinks gymnasium
Snitz Gymnasium Stockholm
Solna Gymnasium
Spånga gymnasium
Stillerska filmgymnasiet
Stockholm Science and Innovation School SSIS
Stockholms Estetiska Gymnasium
Stockholms Hotell och restaurangskola
Stockholms Idrottsgymnasium
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen SYV
Stockholms stads Gymnasiesärskolor

Stockholms transport- och fordonstekniska
gymnasium
Sveriges Ridgymnasium
SYV
Sågbäcksgymnasiet
Södertörns Gymnasium
Södra Latins gymnasium
Teknik & Service Gymnasiet
Thoren Business School
Thorengruppen AB
Thorildsplans gymnasium
Tibble Gymnasium Campus Kista
Tibble Gymnasium Campus Täby
Tjejer som vill gå teknik
Tullinge Gymnasium
Tumba Gymnasium
Tyresö Gymnasium
Täby Yrkesgymnasium
Täljegymnasiet
Upplands-Brogymnasiet
Vackstanäsgymnasiet
Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm
Viktor Rydberg gymnasium Singoalla
Viktor Rydberg Gymnasium Sundbyberg
VRG Campus Viktor Rydberg
Vård- och omsorgscollege Stockholm
Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan
Värmdö Tekniska Gymnasium
Väsby Nya Gymnasium
Väsby Yrkesgymnasium
Widerströmska gymnasiet
Young Business Creatives - YBC
Yrkesgymnasiet
Åva Gymnasium
Öknasäteri
Östra Gymnasiet
Östra Reals gymnasium

VT22, ännu ej fastställt

Välj din framtid i någon av
våra gymnasieskolor

Läs mer!
GYMNASIEANTAGNINGEN.STORSTHLM.SE
Här hittar du länkar till alla skolor.

När barn berättar finns det hopp.
Det är första steget till förändring.
Ge fler barn möjlighet att berätta. Swish: 9015041 | Plusgiro: 90 15 04-1
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ANNONS

ÖPPET HUS

Här hittar du information om
ALLA VÅRA ANNONSÖRERS ÖPPNA HUS
SKOLA

HEMSIDA

Anna Whitlocks Gymnasium
Berga Naturbruksgymnasium
Bergstrands Gymnasium
Bernadottegymnasiet
Betty Petterssons Gymnasium
Blackebergs Gymnasium
Bromma gymnasium
Consensum Gymnasium
Dansgymnasiet
ESS-gymnasiet
Franska Skolans Gymnasium
Globala Gymnasiet
Hvilan Gymnasium
Internationella Engelska Gymnasiet
ISSR – International School of the Stockholm Region
Jensen
Järfälla Gymnasium
Klara Gymnasiet
Kulturama gymnasium
Kungliga Svenska balettskolan Kungsholmens gymnasium
Kungsholmens Gymnasium
Kungsholmens västra gymnasium
Kunskapsgymnasiet
Kärrtorps Gymnasium
Lindeparkens Gymnasiesärskola
Midsommarkransens Gymnasium
Mjölby gymnasium Guldsmed
Musikskolan Lilla Akademien
Mälardalens tekniska gymnasium
Nacka Gymnasium
Norra Reals Gymnasium
NTI Gymnasiet
Nyköpings Gymnasium
P A Fogelströms Gymnasium
Påhlmans Gymnasium
REFIS– Rör- och Elentreprenörernas Friskola I Stockholm
Rudbeck
Spånga gymnasium
S:t Botvids gymnasium
S:t Eriks gymnasiesärskola
S:t Eriks Gymnasium
S:t Eriks gymnasium inkl RgRh
S:t Martins Gymnasium
Skyttbrinks Gymnasium
Solna Gymnasium
Spånga Gymnasium
Sthlms Science and innovation School
Sthlms transport- och fordonstekniska gymnasium
Stockholms hotell- och restaurangskola
Södra Latins gymnasium
Thoren Business School
Thoren Innovation School
Thorildsplans gymnasium
Tullinge gymnasium
Tumba Gymnasium
Tyresö Gymnasium
Värmdö Gymnasium
Yrkesgymnasiet
Östra Reals gymnasium

annawhitlocksgymnasium.stockholm.se
www.bergagymnasium.se
www.bergstrandsutbildningar.se
www.bernadottegymnasiet.stockholm.se
www.bettypetterssonsgymmnasium.stockholm
www.blackebergsgymnasium.stockholm.se
www.brommagymnasium.stockholm.se
www.consensum-sollentuna.se
www.dansgymnasiet.se
www.essgymnasiet.stockholm.se
www.franskaskolansgymnasium.se
www.globalagymnasiet.stockholm.se
www.hvilanutbildning.se
www.engelskagymnasiet.se
www.internationalschoolofthestockholmregion.stockholm.se
www.jenseneducation.se
www.jarfallagymnasium.se
www.klaragymnasium.se
www.kulturama.se/gymnasium
www.kungligasvenskabalettskolan.stockholm.se
www.kungsholmensgymnasium.stockholm.se
www.kungsholmensvastragymnasium.stockholm.se
www.kunskapsgymnasiet.se
www.karrtorpsgymnasium.stockholm.se
www.lindeparkensgymnasiesarskola.stockholm.se
www.midsommarkransensgymnasium.stockholm.se
www.mjolby.se/30116.html
www.lillaakademien.se
www.malardalenstekniska.se
www.nacka.se/valfard-skola/nacka-gymnasium
www.norrarealsgymnasium.stockholm.se
www.ntigymnasiet.se
www.nykoping.se/nykopings-gymnasium
pafogelstromsgymnasium.stockholm.se
www.pahlmansgymnasium.se
www.refis.se
www.rudbeck.se
www.spangagymnasium.stockholm.se
www.stbotvidsgymnasium.se
www.steriksgymnasium.stockholm.se
www.steriksgymnasium.stockholm.se
www.steriksgymnasium.stockholm.se
www.gymnasium.se/skola/s-t-martins-gymnasium
www.skyttbrinksgymnasium.se
www.solna.se/solna-gymnasium
www.spangagymnasium.stockholm.se
www.stockholmscienceandinnovationschool.stockholm.se
www.stfg.stockholm.se
www.stockholmshotellochrestaurangskola.stockholm.se
www.sodralatinsgymnasium.stockholm.se
www.affarsgymnasiet.se
www.innovationsgymnasiet.se
www.thorildsplansgymnasium.stockholm.se
www.tullingegymnasium.se
www.tumbagymnasium.se
www.tyreso.se/tyreso-gymnasium.html
www.vgy.se
www.yrkesgymnasiet.se
www.ostrarealsgymnasium.stockholm.se

DESIGN

ÖPPET HUS
innovationsgymnasiet.se

SOLNA • KISTA

ÖPPET HUS

TEKNIKMÄSSA
9-10 dec

PROGRAM

11 dec
2 feb

TE, IN
TJEJKVÄLL
26 jan

PROVA-PÅ-DAG
Boka en dag
som passar dig

malardalenstekniska.se

08-553 709 11
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