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NATURVETENSKAPSROGRAMMET

Du står på tröskeln inför ett antal vikti
ga val. Val av gymnasieskola, gymnasie
program och  inriktning. Kom ihåg att det är 
dina tankar om framtiden som avgör. 

På vår hemsida väggagymnasieskola.se 
kan  du läsa mer om vår fantastiska 
 skola. Vi  erbjuder såväl den stora skolans 
 möjligheter som den lilla skolans närhet.

Vi har förmodligen Blekinges  bredaste 
 utbud av gymnasieprogram inom  såväl 
yrkes program som  högskole förberedande 
 program. Som elev hos oss har du stora 
 möjligheter att välja just de  kurser som du 
är intresserad av då vi erbjuder ett stort 
kurs utbud. Några exempel är språk, idrott, 
musik, estetik, företagande, entrepre
nörskap och programmering. Självfallet 
 erbjuder vi de gymnasiekurser som ger 
 extra meritpoäng.

Som elev på Vägga Gymnasieskola får du   
tillgång till kompetenta  lärare, ett unikt 
skolbibliotek och en egen dator.

Vägga Gymnasie skola kan redan till hösten 
2019 bli din språngbräda mot framtiden !

Hoppas vi ses!
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Väggaskolans elevkår finns till för att du ska få en roligare skoltid! Vi är en självständig  förening 
som är av elever för elever på Vägga skolan. Som elev på skolan har du möjlighet att bli medlem 
hos oss och ta del av aktiviteter, evenemang och få vara med och påverka din egen skoltid. 

Vill du ha ännu mer inflytande kan du även gå med i vår styrelse och ta del av vårt spännande ar-
bete. För varje medlem får vi en summa pengar som vi kommer lägga på roliga saker till er som blir 
medlemmar! Gör som många andra elever på skolan och gå med i elevkåren.

Har du frågor kan du nå oss på:
vaggaskolanelevkar@gmail.com eller www.fb.com/vaggaskolanselevkar

VÄGGASKOLANS ELEVKÅR

På alla våra yrkes
program kan du läsa 
kurser för grund 
läggande behörighet 
till högskola och  
universitet.

Storleken på 
Väggas lokaler 

motsvarar

4,6
fotbollsplaner

100 and still 
going strong!

KORT OM VÄGGA

Missa inte öppet 
hus onsdagen den 28 
 november!

Vår elevhälsa HBTQ 
certiferades 2016.

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS! 
den 28 november kl 17:00-20:00 på
Vägga Gymnasieskola i Karlshamn

VÄGGAGYMNASIESKOLA.SE

Väggas  historia började 1917 då den första 
 byggnaden stod klar. Den ritades av den 
 kände arkitekten  Gunnar Asplund och vi syns 
på långt håll från stan. Tiden har aldrig stått 
stilla på Vägga utan vi har ständigt utvecklats 
i takt med tiden. Vi är lika aktuella nu som för 
100 år sedan!  Välkommen till en skola med 
lång historia och blicken riktad mot framtiden!
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På Vägga får du en kreativ 
 studiemiljö, engagerade lärare, en 
egen dator , nära till skol bibliotek 
och en välutvecklad  elevhälsa - 
 gemenskapen och den härliga 
stämningen får du på köpet!

EGEN DATOR
På Vägga Gymnasieskola får alla 
 elever en egen bärbar dator när 
de börjar i årskurs ett.  Datorn är 
ett bra hjälpmedel i dina studier 
och följer dig genom dina år på 
Vägga, när du tar studenten har 
du möjlighet att köpa loss datorn.
Alla våra lärare har också egna 
 datorer och tillsammans med att 
våra klassrum är utrustade med 
projektorer och smartboards får 
lärararna många bra  pedagogiska 
verktyg att använda tillsammans 
med er elever.

SKOLBIBLIOTEK
På ett modernt skolbibliotek som 
Väggas,  arbetar vi på olika sätt 
för att ge den hjälp du behöver.  
Visst tar vi också fram  böcker 
och tidningsartiklar när du  söker 
 information men i allt större  
 utsträckning visar vi vilka sök
möjligheter som finns i olika data
baser och på internet. Att lotsa 
fram dig till en förståelse för hur 
man bäst söker information på 
nätet är en av våra viktigaste mål
sättningar.  

Men vi vill också ge dig den 
 fantastiska upplevelse som läs
ning av bra romaner innebär! 
När vi köper in böcker tänker vi i 
första hand på vad som går hem 
hos ungdomar och försöker så 
långt som möjligt erbjuda roma
ner för alla smaker. Biblioteket har 
också trevliga  lokaler som passar 
perfekt att plugga och läsa i. 

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
På alla våra program har du 
 möjlighet att läsa kurser så du 
får grundläggande högskole
behörighet. Självfallet  erbjuder 
vi även de kurser som ger  extra 
merit poäng.

INDIVIDUELLT VAL
Hos oss kan du välja många  
olika kurser från de nationella pro
grammen. Det individuella  valet 
ger dig möjlighet att  fördjupa dina 
kunskaper inom ett visst ämne, 
skaffa dig behörighet eller prova 
på något helt nytt som verkar kul!

VI FINNS HÄR FÖR DIG!
Elevstödet på Vägga  finns till för 
dig som när du behöver  stöd och 
vägledning under dina år hos 
oss.  Tillsammans med alla övriga 
medarbetare på skolan  jobbar vi 
för att du ska må bra och nå dina 
mål.

Vi är ett team med bred  kompetens. 
Hos oss  arbetar  kuratorer, skol   
sköterskor, studie och  yrkes  
 vägledare, special pedagoger och 
pedagogiska  handledare. Vi har 
även fritids ledare på skolan och 
dessutom kan du alltid vända dig 
till din lärare, mentor eller rektor. 
Vi finns här för dig!

SKOLAN MED DE STORA MÖJLIGHETERNA

ENGAGERADE OCH 
SKICKLIGA LÄRARE

Vi har en lärartäthet på  
10,2 elever per lärare.

Hela 76,2 % av våra lärare 
har pedagogisk examen.

Vi har 13 förstelärare som 
har ett särskilt uppdrag att 
utveckla undervisningen.
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Att komma fram till vilket pro-
gram du vill gå är en process 
som tar tid. Här är några tips 
som kan vara till hjälp i ditt val.  

1. BÖRJA I GOD TID
Det första är att börja i god tid. 
Det är viktigt att ta reda på vad 
som finns att välja på och vad som 
passar just dig. Utbudet av pro
gram och skolor är stort och det 
kan vara svårt att sålla bland all in
formation. Här kan din studie och 
yrkesvägledare (SYV) på grund
skolan vara till stor hjälp!

2. DET ÄR DITT VAL!
Gå inte efter vad kompisar väljer 
eller tycker! Du gör ditt gymnasie
val och väljer program efter dina 
egna intressen. Mycket händer 

under gymnasiet och du kommer 
att träffa nya vänner och  utvecklas 
i kunskaper och som person.

3. GÅ PÅ ÖPPET HUS
Ett bra sätt att lära känna Vägga 
är att du besöker oss under  öppet 
hus den 28 november 2018. 
Det är bra om du tar med dig 
 föräldrarna, så att ni har sett och 
hört samma saker och kan dis
kutera detta när ni kommer hem.  

4.  BESÖK ETT PROGRAM
Nästa steg kan vara att boka in 
ett studiebesök på ett eller flera 
program. På Vägga har vi ”Öppen 
skola” under hela valperioden. 
Det innebär att du får vara med 
en helt vanlig dag och se hur det 
fungerar på programmet. Ofta får 

du en elev som ”fadder” som tar 
dig med under dagen, till matsa
len och på rasterna. Du är med på 
lektionerna och får en chans att 
känna efter hur det är att gå på 
skolan.
 
5. DU KAN ÄNDRA DIG!
Vad händer om jag valt fel? Kan 
jag byta program? Många fun
derar både en och två gång
er på om man verkligen valde 
rätt. Ta då kontakt med din SYV 
på programmet. Vi försöker all
tid hjälpa dig att hamna rätt! 

HUR VÄLJER JAG PROGRAM?
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På Barn- och fritidsprogrammet 
utbildar du dig till väktare,  
personlig assistent, barn   - 
s kötare och olika yrken inom 
handikappomsorgen. 

LÄRA GENOM ATT GÖRA
På BFprogrammet varierar vi 
arbetssättet. Du får  arbeta en
skilt, i grupp, öva på dina ledar
egenskaper och träffa människor 
från olika verksamheter. Du får 
lära dig att  samarbeta, men också 
att ta egna  initiativ och eget an
svar. 

VI ERBJUDER FÖLJANDE 
INRIKTNINGAR PÅ BF:
Socialt arbete
Denna inriktning ger  kunskaper 
om sociala frågor och vilka verk
samheter som arbetar med so
ciala frågor. Du lär dig även att 
bemöta människor i utsatta situa
tioner. 

Pedagogiskt arbete
Denna inriktning ger kunskaper 
om barns och ungas utveckling, 
lärande, behov och rättig heter 
samt om olika pedagogiska verk
samheter. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT 
LÄRANDE – APL
Du är ute 15 veckor under dina tre 
år, på arbetsplatser som  vänder 
sig mot den yrkes utgång du har 
valt. APL är en viktig del i ditt ar
bete med att förbereda dig inför 
ditt  kommande yrkesliv. 

På Barn- & fritidsprogrammet
kan du välja de kurser du 
 behöver för att få grund- 
läggande högskolebehörighet.

BF

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

 KONTAKT BF
SYV AnneMarie Sjöholm 
annmariesjoholm@utb.karlshamn.se
Programsamordnare 
Eva Bergström 
eva.bergstrom@utb.karlshamn.se
Rektor AnnMarie Nilsson 
annmarie.nilsson@utb.karlshamn.se

“Jag valde BF-programmet för att jag är 
en väldigt social person och jag gillar att 
jobba och samarbeta med olika människor 
i olika åldrar. I framtiden skulle jag även 
vilja jobba med ett socialt jobb där jag kan 
träffa nya personer varje dag.”

Lisa Schön BF17

”Jag valde BF för att jag vill jobba med 
barn, och att barn gör mig lycklig. Att börja 
på Vägga har varit det bästa som hänt mig, 
jag har fått nya kompisar och världens 
bästa klass.” 

Oscar Juhlin BF17
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Bygg- och anläggnings programmet 
är till för  elever som vill arbeta 
med att  bygga, underhålla och 
göra ombyggnationer av hus 
och anläggningar. Bygg- och 
 a nläggningsprogrammet är ett yr-
kesprogram som leder till en yrkes-
examen.

BA är ett yrkesprogram 
med högskolemöjligheter!
På Bygg och anläggningspro
grammet kan du välja de kurser 
du behöver för att få grundläg
gande högskolebehörighet. Du 
väljer Svenska 2 och Engelska 6 
i ÅK2 samt Svenska 3 i ÅK3 för att 
få högskolebehörighet.

ARBETSPLATSFÖRLAGT  
LÄRANDE – APL
APL genomförs huvudsakligen 
under det tredje året och ska  bidra 
till att du lär dig yrket samt att du 
får kunskap om de regler och krav 
som finns i arbetslivet. 

BRANSCHREKOMENDERAD
Vårt bygg och anläggnings-
program är rekommenderat av 
byggnadsindustrins yrkesnämnd 
 BYN.

VI ERBJUDER FÖLJANDE 
INRIKTNINGAR PÅ BA:
Husbyggnad
Denna inriktning ger  kunskaper 
i nybyggnation, renovering och 
ombyggnation av   bostäder och 
lokaler samt även av  broar och 
andra anläggnings konstruktioner.
Exempel på yrkesutgångar: golv
läggare, murare, träarbet are, 
plattsättare, betong arbetare.

Måleri
Denna inriktning ger kunskaper i 
ny och ommålning av invändiga 
och utvändiga ytor, uppsättning 
av olika vägg beklädnadsmaterial 
samt kunskaper om färgens este
tiska och  skyddande värden.

Exempel på yrkesutgångar: 
byggnadsmålare.

Mark och anläggning
Denna inriktning ger  kunskaper i 
markarbeten för  vägar, järn vägar, 
husgrunder, ledningar, gröna ytor 
samt  asfalt-, platt- och stenbe-
läggningar.
Exempel på yrkesutgångar: väg 
och anläggningsarbetare

BA

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

“Jag valde BA för att det verkade mest intressant 

och spännande. Det är ett roligt program och 

man gör mycket både praktiskt och teoretiskt. 

En stor fördel är att utbildningen oftast leder till 

jobb direkt efter examen.”

Madeleine Karlsson BA17

 KONTAKT BA
SYV Malin Karlsson 
malin.karlsson01@utb.karlshamn.se
Programsamordnare Jonas Grüner 
jonas.gryner@utb.karlshamn.se
Rektor Nils Andersson 
nils.andersson@utb.karlshamn.se
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Ekonomiprogrammet ger dig en 
bred utbildning inom samhälls-
vetenskap med fokus på företags-
ekonomi, juridik och samhälls-
ekonomi.

Ekonomiprogrammet  förbereder 
dig för högskolestudier, i första 
hand inom ekonomi och juridik 
men även inom andra samhälls
vetenskapliga områden. Exempel: 
civilekonom, affärsjurist, advokat, 
marknadsförare, mäklare, lärare 
och journalist. Bli egenföretagare, 
säljare eller ägna dig åt internatio
nella affärer. 

VI ERBJUDER FÖLJANDE  
INRIKTNINGAR PÅ EK:
Juridik
Denna inriktning ger kunskaper 
om rättsstatens betydelse i ett 
 demokratiskt samhälle samt ut
vecklar din förmåga att identi
fiera, tolka och tillämpa lagar på 
verkliga rättsfall.

Ekonomi
Denna inriktning ger kunskaper 
inom företagsekonomins olika 
kunskapsområden som mark
nadsföring, ledarskap och orga
nisation, redovisning samt kal
kylering. Inriktningen ger också 
färdigheter i att starta, driva och 
utveckla företag.

Alla som går Ekonomiprogrammet 
får lära sig grunderna i  ekonomi 
och juridik. Företagsekonomi, 
företagande med UF,  juridik 
och samhällsekonomi är viktiga 
 ämnen. 

På Ekonomiprogrammet lär du dig 
om företagens roll i  samhället.  Du 
lär dig  också internationell handel 
och  internationell  ekonomi.  Hur 
gör man affärer globalt? Du får 
lära dig  företagande och entre
prenörskap i teorin och i  praktiken 
genom Ung Företagsamhet. Här 
får du starta och driva ett företag 
tillsammans med dina kompisar. 
Du tar en egen affärsidé och ut
vecklar denna till ett företag.

EK

EKONOMIPROGRAMMET

 KONTAKT EK
SYV Malin Karlsson 
malin.karlsson01@utb.karlshamn.se
Programsamordnare 
Ulf Andersson 
ulf.andersson@utb.karlshamn.se
Rektor Nils Andersson 
nils.andersson@utb.karlshamn.se

Jag valde EK för att jag är  väldigt 
 intresserad av hur ekonomin  fungerar. 
Hur företag fungerar, och mina 
 rättigheter som privatperson. Det som 
är bra med EK är att det är lika många 
killar som tjejer, samt att lärarna är 
riktigt bra. Allt som man lär sig på EK 
behöver man hela livet.

Kajtaz Muslija EK17
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El- och energiprogrammet är ett 
yrkesprogram som  vänder sig till 
dig som vill arbeta med elinstal-
lationer, styrning av automatiska 
maskiner och  energi-, miljö- och 
vatten teknik. I Karlshamn med 
 omnejd finns det ett stort  antal in-
dustrier och  företag som arbetar 
med el och  energi.

Du som gått El och energipro
grammet kan börja jobba direkt 
efter utbildningen eller fortsätta 
studera inom yrkeshögskolan el
ler högskola. Du kan välja grund
läggande högskolebehörighet på 
El och energiprogrammet utan 
utökad studietid!

VI ERBJUDER FÖLJANDE 
INRIKTNINGAR PÅ EE:
Elteknik
Du får lära dig att arbeta med in
stallation och underhåll av elek
trisk utrustning med hjälp av 
ritningar och anvisningar. Du in
stallerar elteleteknisk utrustning 
och drar ledningar inom bostä
der, kontor, handel och industrier. 
Det finns många områden inom 
elektrikeryrket som det går att 
specialisera sig mot. Inriktningen 
ger teorikunskaper för auktorisa
tion B. Exempel på yrkesutgång
ar:  elektriker verksam inom el

installation eller industri. Andra 
möjliga yrken är till exempel hiss
montör och larmtekniker.

Energiteknik
Du lär dig om drift och  service  
funktioner inom  branscherna för 
energi, miljö, vatten och  processer. 
Inriktningen ger  möjlighet till jobb 
som t.ex. driftoperatör inom kraft 
och värmeteknik  eller driftopera
tör inom vatten och miljö teknik. 
Inriktningen ger  teori kunskaper 
för auktorisation B.

Exempel på yrkesutgångar: servi
cetekniker, drifttekniker inom en
ergiföretag, elnät, industri. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT 
LÄRANDE – APL 
APL är praktiskt lärande på en 
arbetsplats. Det är en viktig del 
i utbildningen på EE program
met. Du får lära dig hur ett företag 
fungerar och du får en inblick i 
vardagen i yrket som du valt. Det 
ingår 15 APLveckor fördelade un
der årskurs 2 och 3.

EE

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

 KONTAKT EE
SYV Ingela Ström 
ingela.strom@utb.karlshamn.se
Programsamordnare  
Henrik Settergren 
henrik.settergren@utb.karlshamn.se
Rektor Åsa Wyndhamn 
asa.wyndhamn@utb.karlshamn.se

”Jag valde El & Energi med inriktning El då 
jag ville gå ett program där möjligheterna 
är oändliga. Jag trivs jättebra och är super-
nöjd med mitt val och kan starkt rekom-
mendera detta program för dig som vill 
ha olika valmöjligheter till att börja jobba 
direkt eller för dig som vill läsa vidare till 
högre utbildningar.”

Joel Brorsson EE16
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På Estetiska programmet är  entre- 
 prenör skap ett viktigt  område 
som ger möjlighet att utveckla ny-
fikenhet, kreativitet,  nyskapande 
och lust. Det är det som är pro-
grammets kärna tillsammans med 
det egna skapandet och framfö-
randet.

ÄR DU NYFIKEN OCH KREATIV?
Hos oss får du använda dig av 
både nyfikenhet och  kreativitet 
såväl till eget skapande som 
 gemensamma framföranden. Du 
får möjlighet att tillägna dig 
 kunskaper för både  konstnärliga 
och andra vetenskapliga hög
skole studier. 

VI ERBJUDER FÖLJANDE  
INRIKTNINGAR PÅ ES:

Musik
Här får du kunskaper i musik 
från olika tider och kulturer. Du 
får också möjlighet att utveckla 
ditt musikutövande,  konstnärliga 
 skapande samt din förmåga 
att uppleva och tolka musik. Vi 
 erbjuder enskild undervisning på 
instrument, gruppundervisning i 
teori, gehör, ensemble och kör. 

Bild och formgivning
Ger dig kunskaper i två och tre
dimensionella bildframställnings
tekniker och visuell kommunika
tion. Du får möjlighet att hitta din 
egen stil och att utvecklas som 
människa och konstnär. 

Estetik och media
Denna inriktning ger kunskaper 
i digitala medier ur ett estetiskt 
perspektiv. Du får också möjlighet 
att utveckla din förmåga att kom
municera med digitala verktyg. 
Du får uppleva och tolka olika ut
tryck, använda och skapa digitala 
produkter. Den digitala tekniken 
ger nya möjligheter till kombina
tioner av fotografisk bild, film, mål
ning, teckning, dator genererad 
grafik och rörliga animationer. 

Estetiska programmet förbereder 
elever för högskolestudier, i för
sta hand inom de  konstnärliga, 
humanistiska och samhälls
vetenskapliga områdena. 

ES

ESTETISKA PROGRAMMET

 KONTAKT ES
SYV Ingela Ström 
ingela.strom@utb.karlshamn.se
Programsamordnare  
David Åkesson 
david.akesson@utb.karlshamn.se
Rektor AnnMarie Nilsson 
annmarie.nilsson@utb.karlshamn.se

“Jag gillar att gå på ES för här kan 
jag blanda mina intressen med de 
andra vanliga ämnena, samt träffa 
andra med samma intressen som 
mig”

Ellen Merkel  ES16
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Fordons- och transportprogrammet 
vänder sig till elever som vill arbeta 
med olika fordon och transporter 
eller med godshantering.

En elev som gått Fordons och 
transportprogrammet kan börja 
jobba direkt efter utbildningen 
 eller fortsätta studera på yrkes
högskolan. Du kan välja de kur
ser du behöver för att studera 
vidare på högskolan. Program
fördjupningen erbjuder en stor 
 flexibilitet.

VI ERBJUDER FÖLJANDE 
INRIKTNINGAR PÅ FT:
Personbil
Denna inriktning ger  kunskaper 
i diagnostik, reparation och 
 service av lätta fordon. Det kom
mer att ställas höga krav på dig 
både  tekniskt och socialt. Utveck
lingen i branschen har medfört att 
goda kunskaper i engelska har 
blivit en nödvändighet. Teknisk 
 information finns numera  oftast 
inte på  svenska. Exempel på 
 yrkesutgång:  personbilsmekaniker 

Transport
Denna inriktning ger kunskaper i 
trafik, transportsystem, åkeri och 
logistik. Du får lära dig köra flera 
typer av fordon och att utföra oli
ka slags transportuppdrag.

Miljö och säkerhetsmedvetet 
körsätt samt ett bra  kund  
bemötande är viktiga egenska
per för en  yrkesförare. Exempel 
på yrkesutgång: lastbilsförare 
och  truckförare.

ARBETSPLATSFÖRLAGT  
LÄRANDE – APL 
APL ger dig möjlighet att använda 
dina kunskaper från utbildningen. 
Du får ta del av de normer och 
krav som finns ute i arbetslivet. 

Du lär dig ta ansvar, att vara ser
vice och kvalitetsinriktad och du 
får dessutom insyn i hur det är att 
driva företag.

TEKNIKCOLLEGE
  ett kompetenscentra där kom
muner, skola och företag samver
kar för att öka attrationskraften 
och kvalitén på de utbildningar 
som är berörda.  

FT

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

 KONTAKT FT
SYV Malin Karlsson 
malin.karlsson01@utb.karlshamn.se
Programsamordnare 
Stefan Ericsson  
stefan.ericsson@utb.karlshamn.se
Rektor Åsa Wyndhamn 
asa.wyndhamn@utb.karlshamn.se

“Jag har ett stort bil/teknik intresse. 
Bra blandning av teori och praktik. Ger 
en bra baskunskap som efterfrågas 
på  arbetsmarknaden även inom andra 
 områden”.

Elias Rosenqvist FT16
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Är du intresserad av att möta nya 
kulturer, vara med om  unika 
upplevelser och få en  inblick i 
vad världen har att  erbjuda? Vill 
du gå en utbildning som match-
ar framtidens krav på medarbe-
tare? Då är det dig branschen 
söker! 

HT är ett yrkesprogram där du 
kan välja att studera vidare på yr
keshögskola direkt efter gymna
siet. Du kan även läsa kurser som 
ger grundläggande behörighet 
för högskolestudier.

VEM ÄR DU SOM SÖKER HT?
Det gemensamma för ämnena 
på HT är service och bemötande. 
Som elev på HT kommer du även 
få lära dig att planera och genom
föra olika evenemang bland an
nat resemässan och KANgalan 
och på så sätt få många sociala 
kontakter. Därför är det bra om 
du är utåtriktad och tycker om 
människor. På hotell och turism
programmet så kommer du få 
träna förmågor som samarbete, 
självständighet, initiativförmåga 
och ansvarstagande. 

Under dina år hos oss får du kon
takter och inblick i hotell och tu
rismbranschen. Du får även  star
ta ditt egna företag med din egna 
företagsidé genom Ung företag
samhet. 

VI ERBJUDER FÖLJANDE 
INRIKTNINGAR PÅ HT:
Hotell
Denna inriktning ger kunskap 
inom hotell, konferens och 
 evenemang. Exempel på yrkes
utgångar är Hotellreception och 
Konferens/event.

Turism
Denna inriktning ger kunskap 
inom turism och resor. Exempel  
på yrkesutgångar är reseboka
re/reseplanerare, reseguide och 
aktivitets planerare. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT 
LÄRANDE -APL
Under APL handleds du av några av 
branschens mest  professionella 
yrkesmän/kvinnor samtidigt som 
du blir en del av en gemenskap på 
en arbetsplats. Vi har s amarbeten 
inom hotell och turismbranschen 
både i Sverige och utomlands.

HT

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

 KONTAKT HT
SYV Linda Rotsten 
linda.rotsten@utb.karlshamn.se
Programsamordnare 
Jenny Andersson 
jenny.andersson@utb.karlshamn.se
Joakim Wiberg 
joakim.wiberg@utb.karlshamn.se
Rektor Nils Andersson 
nils.andersson@utb.karlshamn.se

Det bästa med HT är att man får testa på 
många nya saker, lära känna sig själv och 
vad man tycker om att göra. Det är viktigt för 
mig att utbildningen inte bara blir teoretisk 
utan att vi också får göra en del praktiskt! 

                   Claudia Dahlbom HT16
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 Naturvetenskapsprogrammet är 
ett program som ger dig en bred 
 högskoleförberedelse.

Utbildningen består till stora  delar 
av fältstudier, experiment och 
 laborationer. Det naturvetenskap
liga arbetssättet och den natur
vetenskapliga metoden betonas 
i utbildningen och utgör tillsam
mans med matematik, karaktären 
på programmet. Du läser även 
moderna språk som en naturlig 
del av utbildningen.

Du har stor valfrihet till egna 
ämnesval och du får den bre
daste behörig heten till fortsatta 
studier. På  Vägga har vi på NA 
gästföreläsningar  flera gång
er per termin. Kontakter med 
högskolor, universitet och  näringsliv 
är självklara.

Utbildningen ökar ditt ansvarsta
gande och förbättrar din samar
betsförmåga samt stimulerar dig 
till att se möjligheter, försöka lösa 
problem, ta initiativ och omsätta 
idéer i praktisk handling. När du 
väljer NA på Vägga Gymnasie
skola, får du en utbildning med 
både bredd och djup. 

Utbildningen lägger grunden för 
fortsatta studier inom naturve
tenskap, matematik och teknik. 
Programmet förbereder också för 
fortsatta studier inom andra ve
tenskapliga områden. 

Naturvetare behövs 
- spännande yrken väntar!

VI ERBJUDER FÖLJANDE  
INRIKTNINGAR PÅ NA:

Naturvetenskap
Denna inriktning ger  fördjupade 
kunskaper inom biologi, fysik, 
kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle
Denna inriktning ger  fördjupning 
inom geografi, naturvetenskap 
och samhällskunskap. 

NA

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

 KONTAKT NA
SYV Ingela Ström 
ingela.strom@utb.karlshamn.se
Programsamordnare  
Christina Karlsson 
christina.karlsson@utb.karlshamn.se
Rektor Åsa Wyndhamn 
asa.wyndhamn@utb.karlshamn.se

“Jag vill studera vidare efter  gymnasiet 
och valde därför NA. Programmet är 
 högskoleförberedande och ger mig en 
bred behörighet i framtiden. Här på NA 
blandar vi praktiska och teoretiska ämnen, 
vilket är jättekul! Våra engagerade lärare 
gör att man blir motiverad och hela tiden 
vill utvecklas mera.”

Hanna Nilsson NA17b
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Vill du jobba med mat och 
människor i en  internationell 
bransch? Då är RL  utbildningen 
för dig! 

Du vägleds av våra bransch
kunniga och engagerade  lärare 
i en  kreativ och utvecklande 
studie miljö. RL vänder sig till dig 
som vill  arbeta praktiskt i yrken 
kring  måltiden nära kunder och 
gäster.   

Efter att du gått RL kan du  börja 
jobba direkt eller fortsätta  studera 
inom Yrkeshögskolan.

Du kan även välja de kurser du 
 behöver för att få grund läggande 
högskolebehörighet för att  fortsätta 
 studera vid högskola eller universitet. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT 
 LÄRANDE – APL
På RL ingår minst 15 veckors 
 praktik eller APL som den också 
kallas. Under praktiken handleds 
du av några av branschens mest 
professionella yrkesmän/kvinnor 
samtidigt som du blir en del av 

en gemenskap på en arbetsplats. 
Det är även på praktiken du ut
vecklar yrkeskunskaper och får 
en yrkesidentitet. 

Vi har ett utvecklat  samarbete 
med ett flertal praktikplatser i 
 Blekinge och övriga delar av 
 Sverige.  Möjlig het finns även för 
praktik  utomlands.

VI ERBJUDER FÖLJANDE  
INRIKTNING PÅ RL:
Kök och servering
Inriktningen ger kunskap och 
 färdigheter inom matlagning och 
servering av mat och dryck i 
 offentlig eller privat restaurang
verksamhet. Exempel på yrken är: 
kock, servitris eller servitör.

Restaurangbranschen erbjuder 
världens jobb!

RL

RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET

 KONTAKT RL
SYV Linda Rotsten 
linda.rotsten@utb.karlshamn.se
Programsamordnare 
Annika Knutsson  
annika.knutsson@utb.karlshamn.se
Rektor Nils Andersson 
nils.andersson@utb.karlshamn.se

“RL var ett självklart val för mig  eftersom 
jag gillar att laga mat och vill jobba i 
branschen. Vägga har ett bra rykte och 
RL ger fina möjligheter att få jobb.”

Nils von Raison, RL16
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Samhällsvetenskapsprogrammet 
vänder sig till dig som är intresse-
rad av hur människan och samhäl-
let utvecklas och fungerar på olika 
sätt idag. Omvärldsperspektivet är 
viktigt och vi vill att programmet 
ska kännetecknas av en nära kon-
takt med samhället.

Programmet är tydligt högskole
förberedande och sätter sam
hällsvetenskapen i centrum. Det 
handlar om frågor som rör demo
krati, kommunikation, etik, genus 
och miljö. 

VI ERBJUDER FÖLJANDE  
INRIKTNINGAR PÅ SA:
Samhällsvetenskap
Denna inriktning ska ge dig 
 kunskap om samhällsstrukturer 
och livsvillkor utifrån individ, 
grupp och samhällsnivå. Din för
ståelse för samhällsfrågor fördju
pas genom tillämpning av sam
hällsvetenskaplig metodik. Du får 
en chans att fördjupa dig i aktuell 
forskning, aktuella  händelser och 
även  möjligheten att kombinera 
ämnen med varandra.

Beteendevetenskap
Denna inriktning ger dig  kunskap 
om människors  utveckling, socia
lisation och samspel i olika sam

manhang. Dessutom får du kun
skaper i kommunikation, lärande 
och ledarskap samt förmåga att 
tillämpa samhällsvetenskaplig 
metodik. Barns och ungdomars 
utveckling, olika samhälls problem 
och ett praktiskt  arbetssätt kän
netecknar  inriktningen. 

Medier, information  
och kommunikation
Denna inriktning ger dig 
 kunskaper i åsikts och opinions
bildning och hur vår omvärlds

uppfattning  formas, samt om 
medieteknik och mediernas 
roll i samhället. Du  kommer att 
få använda  digital teknik i stor 
 utsträckning och har möjlighet att 
göra ditt  gymnasiearbete som en 
 medieproduktion. 

SA erbjuder dig en bra grund att 
stå på inför fortsatta  studier. Du 
blir förberedd för högskolan och 
livet!

SA

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

“Jag valde SA-programmet för jag ville 
ha ett brett program med många val 
i framtiden.Det finns flera val för allas 
 intressen. Jag föredrar att läsa om män-
niskor inte om  f ormler.”

Max Rundquist SA17b

 KONTAKT SA
SYV AnnMarie Sjöholm 
annmarie.sjoholm@utb.karlshamn.se
Programsamordnare Maria Borrás 
maria.borras@utb.karlshamn.se
Rektor AnnMarie Nilsson 
annmarie.nilsson@utb.karlshamn.se
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Teknikprogrammet vänder sig till 
dig som vill lära dig hantera både 
befintlig teknik och utveckling av 
ny teknik. Du får lära dig att ana
lysera behov, utveckla idéer och 
konstruera.
Utbildningen lägger grunden för 
fortsatta studier i teknik och na
turvetenskap på högskolan.

Din framtid bestämmer du över!
Med Teknikprogrammets stora 
utbud och många valmöjligheter 
är du garanterad en bred utbild
ning. TE förbereder dig både för 
högskoleutbildning och komman
de yrkesliv eftersom datorer och 

teknik genomsyrar programmet. 
Programmets nyckelord är teknik, 
entreprenörskap, design, produk
tutveckling och naturvetenskap!

Teknikprogrammets kärna är den 
teknik som människan skapat och 
människans förhållande till denna 
teknik!

TEKNIKCOLLEGE
  ett kompetenscentra där kom
muner, skola och företag samver
kar för att öka attraktionskraften 
och kvalitén på de utbildningar 
som är berörda. 

VI ERBJUDER FÖLJANDE
INRIKTNINGAR PÅ TE:
Design och produktutveckling
Denna inriktning ger kunskaper 
om och färdigheter i design och 
produktutveckling där datorstyrd 
design samt konstruktion är cen
tralt. Det ingår också studier i de
signprocesser och designmeto
dik.

Informations och medieteknik
Denna inriktning ger kunska
per om och färdigheter i infor
mations, kommunikations och 
medieteknik. Den ger också 
kunskaper i programmering, web
butveckling, dator och kommuni
kationsteknik samt digital media.

Teknikvetenskap
Denna inriktning ger kunskaper 
om och färdigheter i teknikveten
skapens arbetsmetoder och verk
tyg för matematisk modellering, 
simulering, styrning och reglering. 
Den ska fördjupa kunskaper i och 
om teknik, matematik och fysik.

TE

TEKNIKPROGRAMMET

 KONTAKT TE
SYV Ingela Ström 
ingela.strom@utb.karlshamn.se
Programsamordnare Johan Nygren 
johan.nygren@utb.karlshamn.se
Rektor Åsa Wyndhamn 
asa.wyndhamn@utb.karlshamn.se

“Jag valde att gå på TE eftersom jag  tycker 
om att jobba inom IT. Dessutom är det 
ett oerhört brett program som ger fina 
 möjligheter att få jobb i framtiden.”

Israa Alasmar TE18
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VVS- och  fastighetsprogrammet 
är inriktat mot installation,  service 
och underhåll av energi tekniska 
anläggningar och  system i fast-
igheter. Samtidigt ligger fokus på 
mötet med andra människor i yr-
kesutövningen.

Du som har gått VVS och fastig
hetsprogrammet kan börja jobba 
direkt efter utbildningen eller fort
sätta studera. Du kan välja de kur
ser du behöver för att få grund
läggande högskolebehörighet på 
VVS och fastighetsprogrammet. 

VI ERBJUDER FÖLJANDE 
INRIKTNING PÅ VF:
VVS
Denna inriktning ger kunskaper 
i installation, service och under
håll av till exempel värme och 
sanitetssystem, gällande installa
tionsregler och bygglagstiftning, 
kunskaper  om energi och miljö
frågor samt säkerhetsaspekter i 
yrket. Exempel på  yrken: industri
rörsmontör, VVSmontör, svetsare 
och resemontör.

Unikt för Vägga Gymnasieskola 
är att vi ger en industrirörsut-
bildning. Det innebär avancerad 
svetsning och montage av större 
rördimensioner. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT 
LÄRANDE – APL
Det arbetsplatsförlagda läran
det ska bidra till att du utvecklar 
yrkeskunskaper och en yrkes
identitet samt att du förstår 
yrkes kulturen och blir en del av 
 gemenskapen på en arbetsplats. 
Det arbetsplatsförlagda lärandet 
ska också ge inblick i företagan
dets villkor.  APL på VF genom
förs under 15 veckor fördelat på 
det andra och tredje året.

FÖRSTKLASSIG SKOLA
Vi har fått utmärkelsen Först
klassig skola av VVSbranschens 
Yrkesnämnd. Utmärkelsen är ett 
bevis på att vi erbjuder elever
na en utbildning som branschen 
 efterfrågar. En förstklassig skola 
har både kunskap, resurser och 
vilja att ge sina elever bästa tänk
bara utbildning – både avseende 
 teori och praktik. De elever som 
går på förstklassiga skolor vet 
att de får en utbildning som är 
kvalitets säkrad av branschen.

VF

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

 KONTAKT VF
SYV Malin Karlsson 
malin.karlsson01@utb.karlshamn.se
Programsamordnare  
Henrik Settergren 
henrik.settergren@utb.karlshamn.se
Rektor Nils Andersson 
nils.andersson@utb.karlshamn.se

“Jag valde VF för att det är  intressant 
och garanterat ger jobb. Jobbet är 
omväxlande och för alla, inte enbart 
killar.”

Moa Nilsson VF17
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“Jag valde VO-programmet för att jag 
älskar att jobba med människor. Jag 
tänker läsa vidare till tandhygienist 
den möjligheten får jag på VO.“

Ibrahim Swidan VO16

Efter examen från Vård- och 
omsorgsprogrammet har du de 
grundläggande kunskaper som 
behövs för att arbeta som vård- 
och omsorgspersonal inom häl-
so- och sjukvård, äldreomsorg 
och handikappomsorg.

På Vård och omsorgsprogrammet 
får du en ordentlig uppsättning 
med baskunskaper inom de olika 
yrkesområdena inom vård och 
omsorg. Du får även möjlighet att 
specialisera dig inom programför
djupningarna och profilerna.

ARBETSPLATSFÖRLAGT
LÄRANDE - APL
Under minst 17 veckor är du ute i 
APL som ger dig viktig yrkeserfa
renhet. Du praktiserar inom hem
tjänst, äldreomsorg, akutsjukvård 
eller inom vård av demenssjuka.

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 
OCH PROFILER
I program fördjupningen väljer du 
också mellan att läsa högskole
komplettering eller ett vårdpaket 
som  består av   kurserna  It i vård 
och omsorg och Komplementär
medicin. Inför  årskurs 3 väljer du 
den yrkes utgång som passar dig.

Akutsjukvård
I akutsjukvårdsprofilen läser du 
akutsjukvård och medicin. Apl 
görs på Blekingesjukhuset.

Äldreomsorg
Äldreprofilen innehåller kurser 
kring äldres hälsa, omsorg och 
demenssjukdomar. Apl görs inom 
verksamheter inom demensvård.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Inom programmet kan du också 
välja de kurser som ger grundläg
gande högskolebehörighet och 
särskild behörighet för att till ex
empel studera till sjuksköterska 
eller Tekniskt/Naturvetenskapligt 
basår.

VO

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

 KONTAKT VO
SYV Ingela Ström 
ingela.strom@utb.karlshamn.se
Programsamordnare  
Charlotte Karlsson 
charlotte.karlsson@utb.karlshamn.se
Helen Fröberg 
helen.froberg@utb.karlshamn.se
Rektor AnnMarie Nilsson 
annmarie.nilsson@utb.karlshamn.se

“Är du intresserad av människor? Vill 
du skaffa dig en yrkesexamen där du 
kan göra skillnad samtidigt som du har 
vägen öppen för fortsatta studier? Välj 
VO!” Helen Fröberg  

Programsamordnare VO
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Introduktionsprogrammen vän-
der sig till de elever som inte 
uppnått behörighet till nationella 
program i gymnasieskolan enligt 
de behörighetsregler som gäller. 
Benämningen introduktionspro-
gram markerar att utbildningen 
inom dessa program syftar till för-
beredelser, eller introduktion, till 
annan gymnasial utbildning eller 
till arbetsmarknaden.

DET FINNS FYRA  
INTRODUKTIONSPROGRAM
Genom att gå ett introduktions-
program kan du göra dig  behörig 
för nationellt program, du kan 
förbereda dig för en övergång till 
arbetsmarknaden eller annan ut-
bildning.
Du kan inte få examen från ett 
 introduktionsprogram, men du får 
ett gymnasieintyg när du genom
fört utbildningen.

Introduktionsprogram är liksom all 
 annan gymnasieutbildning frivillig. 
Är du inskriven som elev har du 
 samma  rättigheter och  skyldigheter 
som elever på andra program.  
I samtliga introduktions program 
 ingår även  annan obligatorisk verk
samhet än ämnes undervisning.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Vänder sig i första hand till dig som 
har stora kunskapsluckor  eller 
 saknar  motivation för studier. Ut
bildningen förbereder för över
gång till yrkes introduktion eller 
annan skolform. Innehållet individ
anpassas och planeras i samråd 
med elevstödet.

PROGRAMINRIKTAT VAL
Programinriktat val syftar till att 
elever ska få en utbildning som är 
inriktad mot ett visst nationellt pro
gram och ska så snart som möjligt 
kunna antas till det nationella pro
grammet. Det nationella program 
som utbildningen är inriktad mot 
kan vara både ett yrkesprogram el
ler ett högskoleförberedande pro
gram.

Behörighetskrav för att kunna  
söka programinriktat val:
• Lägst betyg E i Sv/Sva, Ma och 

Eng samt tre andra ämnen  
eller

• Lägst betyg E i Sv/Sva och Ma 
eller Eng samt ytterligare fyra 
ämnen.

Det finns endast ett begränsat an
tal platser. Ansökan och antagning 
görs på samma sätt som till natio
nella program.

YRKESINTRODUKTION
För dig som saknar betyg för 
behörighet till yrkesprogram. 
 Utbildningen är yrkesinriktad 
och kan leda till studier på ett 
yrkesprogram eller underlätta 
 etablering på arbetsmarknaden. 
Inom  yrkesintroduktion kombineras 

IM

INTRODUKTIONSPROGRAM

“Jag tycker att IM-programmet är bra, för 
du kan få ett schema som passar just 
dig och du kan praktisera om du vill. Du 
får den hjälpen du behöver och det är 
bra lärare så du har lätt för att lära sig. 
Det är roligt på IM för vi hittar alltid på 
 aktiviteter tillsammans och vi brukar äta 
frukost två dagar i veckan tillsammans.”

Milan Vujicic IM17
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Jag tycker att IM-språk är bra för att här 

kan jag läsa de ämnen som jag saknar 

betyg i. Du får extra hjälp från lärare, stu-

diehandledare och specialpedagog. 

Fadumo Aden Ali IM-Språk17

 studier med praktik, i vissa fall kan 
heltidspraktik  förekomma. Utbild
ningen får  planeras för längre tid 
än ett år. Observera att  detta inte är 
en yrkesutbildning utan  enbart en 
 förberedelse!

SPRÅKINTRODUKTION
För dig som nyligen anlänt till Sve
rige och behöver grundläggande 
utbildning i svenska. Ger dig grun
den för att gå  vidare till annan ut
bildning. 

Du har möjlighet att läsa alla 
grunds kole ämnen utom slöjd, 
 musik och hem kunskap. På  Vägga 
Gymnasieskola finns det även 
 möjlighet att läsa språk introduktion 
med kurser från yrkespaketen där 
 studier och praktik kombineras Vi 
erbjuder  följande yrkespaket: ställ
ningsbyggare, håltagare och vård
biträde.

 KONTAKT IM
SYV 
Ann-Marie Sjöholm 
annmarie.sjoholm@utb.karlshamn.se

SYV Språkintro 
Linda Rotsten  
linda.rotsten@utb.karlshamn.se

Programsamordnare IM  
Fredrik Fransson           
fredrik.fransson@utb.karlshamn.se

Programsamordnare IM  
Martin Knutsson 
martin.knutsson@utb.karlshamn.se

Programsamordnare IM språk   
Sara Sandström 
sara.sandstrom@utb.karlshamn.se

Rektor  
Anja Vikström 
anja.vikstrom@utb.karlshamn.se ”På IM får du läsa de grundskoleämnen 

som du behöver. Målet är att bli behörig
att söka ett nationellt program, VUX  eller 
att få en introduktion och  förberedelse 
för arbetsmarknaden.”

Sara Sandström, Programsamordnare
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Utbildningen på det Individuella 
programmet ger dig kunskaper 
som du kan använda för att du ska 
få ett så självständigt och aktivt liv 
som möjligt. 

Du ska också få kunskaper som 
gör att du ska kunna vara med och 
bestämma hur du vill ha det i ditt 
vardagsliv och för att kunna delta 
i samhällslivet. 

Programmet ger dig också möjlig-
het till att göra praktik på olika ar-
betsplatser.

ÄMNESOMRÅDEN
På det Individuella programmet 
ingår följande ämnesområden.
• Estetisk verksamhet

• Hemoch konsumentkunskap

• Idrott och hälsa

• Natur och miljö

• Individ och samhälle

• Språk och kommunikation

Vi erbjuder dig som elev en tydlig 
strukturerad verksamhet. 
Vi arbetar med olika former av 
kommunikation t.ex. bildschema, 
tecken och digitala verktyg. Ut
gångspunkten i vår verksamhet 

är att  skapa goda relationer till 
våra elever. Genom att  använda 
lösningsfokuserat förhållnings
sätt ger vi er som elever goda för
utsättningar att  utveckla trygghet 
och tillit. 

Gymnasiesärskolan vänder sig till 
ungdomar som inte kan gå i gym
nasieskolan på grund av utveck
lingstörning.  Gymnasiesärsko
lans huvudsakliga uppgift är att 
förbereda eleven för ett menings
fullt vuxenliv med arbete, fritid 
samt ökad samhällsgemenskap 
och delaktighet.

På Vägga strävar vi efter att erbju
da en helhetslösning för samtliga 
elever tillhörande gymnasiesär
skolan, både för de elever som 
går Nationella program samt för 
de elever som går ett Individuellt 
program.

En sammanhållen gymnasiesär
skola bygger på tanken att kunna 
erbjuda en lösning som präglas 
av närhet till Vägga Gymnasie
skola, med tanke på att det finns 
elever, som trots sitt funktionshin
der, har förutsättningar och glädje 
av att ingå och av att kunna delta 
i delar av ungdomsgymnasiets or
dinarie program.  

GYMNASIESÄRSKOLANS

INDIVIDUELLA PROGRAM

KONTAKT IAIND
SYV LarsGöran Andersson 
larsgoran.andersson@utb.karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 41 66
Rektor Anja Vikström 
anja.vikstrom@utb.karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 42 31
Programansvarig Anne Olsson 
anne.olsson@utb.karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 40 73

4YP
IAIND 

GYMNASIE-
SÄRSKOLAN
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DET HÄR LÄR DU DIG 
PÅ PROGRAMMET
Du får träna dig på att arbeta med 
uppgifter inom fastighetsskötsel 
och byggnation. Det kan vara re
parationer, lokalvård och måleri. 
Utomhus kan det vara markarbe
ten och skötsel av grönytor. Du 
får lära dig hur du på rätt sätt ska 
använda och sköta olika verktyg 
och redskap. Arbetsmiljöfrågor är 
viktiga på programmet.

SÅ ÄR PROGRAMMET UPPLAGT:
Gymnasiegemensamma ämnen
De gymnasiesärskolegemensam
ma ämnena är engelska, estetisk 
verksamhet, historia, idrott och 
hälsa, matematik, naturkunskap, 
religionskunskap, samhällskun
skap och svenska eller svenska 
som andraspråk.

Programgemensamma ämnen
Programmet har yrkesämnen el
ler karaktärsämnen som kallas för 
programgemensamma ämnen. 
Alla elever på programmet fast
ighet, anläggning och byggnation 
ska läsa de här ämnena som är 
bygg och anläggning, fastighets
skötsel samt service och bemö
tande.

Programfördjupning
Du läser även fler ämnen som ger 
dig mer kunskaper inom det om
råde du valt. De ämnena kallas för 
programfördjupning. 

Individuellt val
Du gör också ett individuellt val. 
Du får själv välja några ämnen 
som inte hör till programmet men 
som alla elever på skolan kan 
läsa.

Betyg
Du får betyg när en kurs är av
slutad. Läraren ska bedöma dina 
kunskaper och jämföra dem med 
kraven som finns för betygsste
gen A, C och E.

Gymnasiesärskolearbete
För att visa att du är väl förberedd 
för de arbetsuppgifter du lärt dig 
gör du ett gymnasiesärskolear
bete. Detta gör du i slutet av din 
utbildning.

Gymnasiesärskolebevis
När du lämnar gymnasiesärsko
lan efter fyra år får du ett gymna
siesärskolebevis som visar vilka 
kunskaper och erfarenheter du 
har efter gymnasiesärskolan. 

APL  arbetsplatsförlagt lärande
Du tränar på och använder de 
kunskaper du får på programmet 
på en arbetsplats. 

4YP
FAFAS

GYMNASIESÄRSKOLANS FYRAÅRIGA YRKESPROGRAM

FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION

GYMNASIE-
SÄRSKOLAN

 KONTAKT FAFAS
SYV LarsGöran Andersson 
larsgoran.andersson@utb.
karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 41 66
Programansvarig Roland Eriksson 
roland.eriksson@utb.karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 41 70
Rektor Anja Vikström 
anja.vikstrom@utb.karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 42 31

“ Jag valde detta  
programmet för att 

jag gillar att snickra, 
måla och att jobba med 
olika projekt, både ute 

och inne”
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DET HÄR LÄR DU DIG 
PÅ PROGRAMMET
Du får möjlighet att lära dig mat
lagning, bakning och  servering 
samt om hur man hanterar livs
medel och hur man arbetar i olika 
typer av kök, hotell och livsmed
elsbutiker. På programmet får du 
också kunskaper om hygien, nä
ringslära, specialkost och alkohol
servering. 

SÅ ÄR PROGRAMMET UPPLAGT
Gymnasiegemensamma ämnen
På de nationella programmen 
finns ämnen som alla ska studera. 
De kallas för gymnasiesärskole
gemensamma ämnen. De är eng
elska, estetisk verksamhet, histo
ria, idrott och hälsa, matematik, 
naturkunskap, religionskunskap, 
samhällskunskap och svenska el
ler svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen
Programmet har yrkesämnen eller 
karaktärsämnen som kallas för 
programgemensamma ämnen. 
Alla elever på  programmet ska 
läsa de här ämnena som är bageri 
och konditori, hotell, livsmedels 
och näringskunskap, måltids och 
branschkunskap samt service 
och bemötande.

Programfördjupning
Du läser även fler ämnen som ger 
dig mer kunskaper inom det om
råde du valt. De ämnena kallas för 
programfördjupning. 

Individuellt val
Du gör också ett individuellt val. 
Du får själv välja några ämnen 
som inte hör till programmet men 
som alla elever på skolan kan 
läsa.

Betyg
Du får betyg när en kurs är av
slutad. Läraren ska bedöma dina 
kunskaper och jämföra dem med 
kraven som finns för betygsste
gen A, C och E.

Gymnasiesärskolearbete
För att visa att du är väl förberedd 
för de arbetsuppgifter du lärt dig 
gör du ett gymnasiesärskolear
bete. Detta gör du i slutet av din 
utbildning.

Gymnasiesärskolebevis
När du lämnar gymnasiesärsko
lan efter fyra år får du ett gymna
siesärskolebevis som visar vilka 
kunskaper och erfarenheter du 
har. 

APL  arbetsplatsförlagt lärande
Du tränar på och använder de 
kunskaper du får på programmet 
på en arbetsplats. 

GYMNASIESÄRSKOLANS FYRAÅRIGA YRKESPROGRAM

HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI

GYMNASIE-
SÄRSKOLAN

4YP
HRHOT

KONTAKT HRHOT
SYV LarsGöran Andersson 
larsgoran.andersson@utb.
karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 41 66
Programansvarig  
Marcus Niemi 
marcus.niemi@utb.karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 42 12
Rektor Anja Vikström 
anja.vikstrom@utb.karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 42 31

“Hotell, restaurang 
och bageri är ett bra 
program att gå på om
man är intresserad av 

att laga mat och baka.“
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DET HÄR LÄR DU DIG 
PÅ PROGRAMMET
Du får möjlighet att lära dig mer 
om hur samhället fungerar i Sve
rige och i världen. Du får arbeta 
med olika samhällsfrågor, de
mokrati och könsroller. Du får 
utveckla dina kunskaper om hur 
människan levde förr och hur man 
lever idag. Du utvecklar kunska
per om sammanhang i naturen 
och hur människan påverkar mil
jön. Du får fundera och reflektera 

över olika etiska frågor och om 
miljöfrågor. Genom att läsa, lyss
na och diskutera litteratur får du 
möjlighet att utveckla ditt språk. 

SÅ ÄR PROGRAMMET UPPLAGT
Gymnasiegemensamma ämnen
På de nationella programmen 
finns ämnen som alla ska studera. 
De kallas för gymnasiesärskole
gemensamma ämnen. De är eng
elska, estetisk verksamhet, histo
ria, idrott och hälsa, matematik, 
naturkunskap, religionskunskap, 
samhällskunskap och svenska el
ler svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen
Programmet har ämnen som kall
las för programgemensamma äm
nen. Alla elever på programmet 
samhälle, natur och språk ska läsa 
de här ämnena som är geografi , 
medieproduktion, naturkunskap, 
samhällskunskap samt fler kurser 
i engelska och svenska.

Programfördjupning
Du läser även fler ämnen som ger 
dig mer kunskaper inom det om
råde du valt. De ämnena kallas för 
programfördjupning. 

Individuellt val
Du gör också ett individuellt val. 
Du får själv välja några ämnen 
som inte hör till programmet men 
kan läsas av alla elever på skolan.

Betyg
Du får betyg när en kurs är av
slutad. Läraren ska bedöma dina 
kunskaper och jämföra dem med 
kraven som finns för betygsste
gen A, C och E.

APL  arbetsplatsförlagt lärande
Du tränar på och använder de 
kunskaper du får på programmet 
på en arbetsplats. 

Gymnasiesärskolearbete
För att visa att du är väl  förberedd 
för de arbetsuppgifter du lärt dig 
gör du ett gymnasiesärskole
arbete. Detta gör du i slutet av din 
utbildning.

Gymnasiesärskolebevis
När du lämnar gymnasiesärskolan 
efter fyra år får du ett gymnasie
särskolebevis som visar vilka kun
skaper och erfarenheter du har. 

GYMNASIESÄRSKOLANS FYRAÅRIGA YRKESPROGRAM

SAMHÄLLE, NATUR OCH SPRÅK

GYMNASIE-
SÄRSKOLAN

4YP
SNSAM

KONTAKT SNSAM
SYV LarsGöran Andersson 
larsgoran.andersson@utb.
karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 41 66
Programansvarig Cecilia Haglund 
cecilia.haglund@utb.karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 41 73
Rektor Anja Vikström 
anja.vikstrom@utb.karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 42 31
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Lärlingsutbildning är ett annat 
sätt att läsa din yrkesutbildning 
där hälften av din utbildningstid 
som lärling sker på en  arbetsplats. 
Under din lärlingstid har du en fot 
i yrkeslivet och en i skolan vilket 
innebär att du både får en yrkes-
examen,  möjlighet till högskole-
behörighet och  bygger  nätverk 
med framtida arbets givare.

DU LÄR DIG GRUNDERNA I  
YRKET I ÅRSKURS 1 
På Vägga Gymnasieskola börjar 
du på ett av våra yrkes program för 
att i årskurs två eller tre bli gymna
sielärling. Första året på yrkes
programmet får du en bra grund 
i ditt kommande yrke så att du får  
ut så mycket som möjligt av din tid 
som lärling. I årskurs två eller tre har 
du sedan på de flesta yrkes program 
möjlighet att ansöka om att bli gym
nasielärling.

MINST 50 % AV STUDIETIDEN 
PÅ LÄRLINGSPLATSEN
Som lärling är du minst halva stu
dietiden på din lärlingsplats. Du har 
en handledare på lärlings platsen 
som  tillsammans med dig ansva
rar för ditt lärande och yrkesmäs
siga utveckling. Din yrkeslärare 

på skolan säkerställer att du får de 
kunskaper och färdigheter som 
ingår i utbildningen. Du   kommer 
under din lärlingstid vara på en 
eller flera lärlings platser för att du  
ska lära dig så mycket som möjligt 
om  branschen och ditt komman
de yrke.

1000 KR EXTRA I  
LÄRLINGS ERSÄTTNING 
När du läser ett yrkesprogram i lär-
lingsform får du, utöver det vanliga 
studie bidraget, 1000 kronor per 
månad i lärlingsersättning. Detta 
måste du själv ( tillsammans med 
vårdnads havare) söka via CSN. Se 
www.csn.se

FÖR VEM PASSAR  
LÄRLINGS UTBILDNING? 
Lärlingsutbildningen passar dig 
som är studie motiverad och vill 
lära dig ett yrke praktiskt på en 
arbets plats.  Lärlingsutbildningen 
är krävande och du måste 
ta eget ansvar både för dina 
 studier och vara mogen att vara 
 ensam ung bland vuxna yrkes
arbetande  under en stor del av 
din utbildnings tid. Det är också 
 viktigt att  följa arbets platsens 
 arbetstider och  regler. 

JAG ÄR INTRESSERAD!  
HUR ANSÖKER JAG?
Du söker in precis som vanligt till 
ett av våra yrkesprogram. Prata 
med din SYV och berätta att du 
är intresserad av att bli lärling. I 
årskurs två eller tre har du på de 
flesta yrkes program möjlighet att 
ansöka om att bli gymnasielärling.

Antalet lärlingsplatser är helt be
roende av om en lämplig och 
godkänd arbetsplats med hand
ledare finns. Eventuellt urval görs 
på slutbetygen från grundskolan.

GYMNASIAL
LÄRLINGSUTBILDNING

Lärlingsutbildningen är  
för dig som vet vad du vill!

MER INFORMATION
Kontakta din SYV om du vill du 
veta mer om dina möjligheter att 
bli lärling. Om du har allmänna 
frågor om lärlings utbildningen kan 
du kontakta programsamordnaren 
på respektive yrkesprogram.
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SKOLA FÖR  HÅLLBAR 
UTVECKLING

2011 erhöll Vägga Gymnasie skola 
utmärkelsen "Skola för hållbar 
utveckling" från  Skolverket.

www.skolverket.se

ELEVHÄLSAN ÄR
HBTQ-CERTIFIERAD

Vägga Gymnasieskola ska vara 
öppen och inkluderande därför 
HBTQcertiferade vi elevhälsan 
2016.

www.rfsl.se

TEKNIKCOLLEGE-
CERTIFIERADE

Fordon & transport, El &  energi 
och Teknikprogrammet är Teknik
collegecertifierade.

www.teknikcollege.se

CAMBRIDGE
ENGLISH ADVANCED
Hos oss finns det  möjlighet att 
läsa och genomföra en  examination 
i Cambridge English Advanced.

www.cambridgeenglish.org

BRANSCH-
REKOMMENDERAD

Vårt bygg och anläggnings program 
är rekommen derat av byggnads
industrins yrkesnämnd.

www.byn.se

FÖRSTKLASSIG 
SKOLA

Vårt VVS och fastighets program  
är kvalitets kontrollerade av VVS 
branschens yrkesnämnd.

www.vvsyn.se

PÅ VÄGGA UTMÄRKER VI OSS!
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VIKTIGA DATUM FÖR 
DITT GYMNASIEVAL

28 NOVEMBER 2018
Öppet hus på Vägga Gymnasieskola.

15 JANUARI 2019
Ansökningswebben öppnas för  
ansökan till gymnasieskolan.

15 FEBRUARI 2019
Sista ansökningsdag till  

gymnasieskolan.

15 APRIL 2019
Preliminär antagning klar. 

15 MAJ 2019
Sista dag för eventuellt omval.

1 JULI 2019
Slutlig antagning klar

RÄTT VAL?
Den 15 april är den   preliminära 

 antagningen klar. Är du osäker om 
du valde rätt  program? Boka in ett 

besök på Vägga hos din SYV och testa 
på hur det är! Känner du att du bord e 

 valt ett annat program har du 
 möjlighet till att göra ett omval 

fram till den 15 maj.

SVÅRT 
ATT VÄLJA?

Din SYV kan hjälpa dig på 
 vägen!. Missa heller inte öppet 

hus den 28 november. Då får 
du träffa våra  lärare och 

elever och se alla våra 
program.

KOM DU IN?
Den slutliga  antagningen är 
klar den 1 juli. Logga in och 

kolla om du kom in!

Glöm inte 
att svara!


