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Du står på tröskeln inför ett  antal 
 viktiga val. Kom ihåg att det är dina 
 tankar om framtiden som  avgör 
ditt val av gymnasie skola och 
gymnasie program.

Vägga har Blekinges  bredaste 
 utbud av gymnasieprogram. 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, bland annat de 
 kurser som ger  extra merit poäng.

Vi  erbjuder såväl den  stora  skolans 
 möjligheter som den lilla  skolans 
närhet.

Vägga Gymnasieskola är en trygg 
kommunal gymnasieskola där du 
får du   tillgång till kompetenta  lärare, 
ett unikt skolbibliotek och en egen 
dator.

På  väggagymnasieskola.se kan du 
läsa mer om vår  fantastiska  skola.

Låt din framtid börja här på Vägga! 

Hoppas vi ses!

Skolledningen

DIN FRAMTID BÖRJAR PÅ VÄGGA

Programkatalog 20/21 • Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.  
Layout: Andreas Saleskog • Foto: Photomic, Pixabay.se, Mic Calvert & Andreas Saleskog

Hoppas 
vi ses till 
hösten!



4

1. 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 program och  skolor är stort 
och det kan vara svårt att  sålla 
bland all information. Här 
kan din studie- och yrkesväg-
ledare (SYV) vara till stor hjälp!

2. Det är ditt val!
Gå inte efter vad kompisar 
väljer eller tycker! Du gör dina 
val och väljer program efter 
dina egna intressen. Mycket 
händer under gymnasiet och 
du kommer att träffa nya vän-
ner och  utvecklas i kunskaper 
och som person.

5 
för ditt gymnasieval

tips
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3. Gå på öppet hus
Ett bra sätt att lära känna  Vägga 
är att du besöker oss under 
 öppet hus den 20  november. 
Det är bra om du tar med dig 
 dina föräldrar, så att ni har 
sett och hört samma saker 
och kan diskutera detta när ni 
kommer hem.

4. Besök ett program
Nästa steg kan vara att boka 
in ett studiebesök på ett eller 
flera program. Det innebär att 
du får vara med en helt van-
lig dag och se hur det funge-
rar på programmet och får en 
chans att känna efter hur det 
är att gå på Vägga.

5. Du kan ändra dig!
Vad händer om jag valt fel? 
Kan jag byta program? Många 
funderar både en och två 
gånger på om man verkligen 
valde rätt. Ta då kontakt med 
din SYV på programmet. Vi 
försöker alltid hjälpa dig att 
hamna rätt! •

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!

Högskolebehörighet  
- en självklarhet!
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.

Vägga Æ Bibblan!
På Vägga finns ett stort modernt 
skolbibliotek. Här kan du få hjälp 
med att ta fram böcker och tid
ningsartiklar. Men kanske främst 
få hjälp med vilka sök möjligheter 
som finns i olika data baser och 
på internet. Att lotsa dig fram till 

en förståelse för hur man bäst 
söker information på nätet är en 
av våra viktigaste målsättningar.  

Självklart vi vill även 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 er elever 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. 

Egen dator
På Vägga arbetar vi med digitalt 
lärande och du som elev får en 
bärbar dator som ditt arbetsred
skap under gymnasietiden. Du 
får tillgång till Google Suite for 
Education och till vår egna ut
bildningsplattform.

Även våra lärare har egna 
 datorer och detta tillsammans 
med att våra klassrum är teknik
utrustade får lärararna många 
bra  pedagogiska verktyg att 
använda tillsammans med er 
 elever.

Vi finns här för dig!
Elevstödet på Vägga  finns till 
för dig 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 speciallärare. Vi har även 
elevcoacher på skolan och dess
utom kan du alltid vända dig till 
din lärare, mentor eller rektor. 

Skolan med de stora möjligheterna!
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GYMNASIE- 
MYTOLOGIN

Läs mer om myterna  
på skolverkets sajt  
gymnasieinfo.se
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Föräldrar, syskon och kom-
pisar kommer med råd och 
åsikter om vad du ska väl-
ja för att välja rätt. Råden 
stämmer inte alltid, vilket 
faktiskt kan betyda att du 
gör ett val som blir rätt för 
andra, men inte för dig. 
 Malin har valt ut tre av de 
vanligaste myterna om 
gymnasiet.

Myt #1
Gymnasievalet  
avgör din framtid
Många tänker att gymnasie
valet avgör vad man ska 
göra resten av livet. Men 
så är det inte, som tur är. 
Gymnasievalet är ett val av 
grundutbildning som du se
dan kan bygga vidare på.  

Yrkesprogrammen fokuse
rar på att ge dig de special
kunskaper som krävs för oli
ka yrken.

De  högskoleförberedande 
programmen fokuserar på 
att ge dig de kunskaper som 
du måste ha för att  direkt 
läsa vidare på universitet el
ler högskola. 

Men oavsett vilka kunska
per du skaffar dig nu har du 
nytta av dem även om du  

byter område, yrke eller till 
och med land längre fram. 
Glöm inte att de flesta vux
na har bytt karriär både en 
och två gånger.

Myt #3 
Efter gymnasiet är  
det svårt att få jobb
Under de närmaste 5–10 
åren kommer det att vara 
stor efterfrågan på arbets
kraft inom nästan samtliga 
av yrkesprogrammens in
riktningar, i alla fall enligt 
Arbetsförmedlingens årliga 
rapport om arbetsmarkna
den. 

Myt #2 
Du får ingen 
högskole behörighet 
på yrkes programmen 
Vilket yrkesprogram du än 
väljer har du alltid rätt att 
läsa de kurser som gör att 
du får grundläggande be
hörighet till högskolan.

Om du dessutom vill ha det 
som kallas särskild behö
righet till högskolan, vilket 
krävs för utbildningar som 
till exempel landskaps
arkitekt eller ingenjör, har 
du alltid rätt att läsa in de 
kurserna på komvux.

Detta betyder att om du just 
nu är intresserad av till ex
empel bygg, fordon eller tu
rism, men samtidigt vill hålla 
dörren öppen mot högsko
lan, är allt förberett för att du 
ska kunna läsa vidare läng
re fram – om du vill det.

Vem har koll?
Myterna är hämtade ifrån 
Skolverkets "Gymnasie
mytologi". Du hittar  alla 
myterna på på deras sajt  
gymnasieinfo.se Där kan du  
också utmana morsan, bror
san eller grannen i "Vem har 
koll?".

Malin Karlsson
Gick Industriprogrammet på 
gymnasiet och har jobbat 
på Vägga som Studie och 
yrkesvägledare sedan 2018.

DET ÄR INTE SANT, BARA FÖR ATT ALLA SÄGER DET!
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Intresse och talang kan ta dig långt. Väljer du ett yrkes program 
finns det många vägar för att nå dit du vill. Du har  också 
 möjligheten att välja mellan att börja jobba  direkt efter skolan 
eller läsa vidare. När du tar examen från ett yrkesprogram är 
chansen stor att du får ett jobb  direkt  efter gymnasiet.  Dessutom 
finns möjlighet att läsa  kurser som ger grund läggande hög-
skolebehörighet på  samtliga yrkes program.

På alla våra  
yrkes program kan du  
läsa kurser för grund
läggande  behörighet  

till högskola och  
universitet.

Var finns jobben?
Varje år sammanställer 
Arbets förmedlingen sin  
prognos över vilka yrken  
där det finns goda chanser 
till jobb. Till vänster hittar du 
ett urval av yrken där det 
råder minst konkurrens om 
fem år. 

Faktan är hämtad från prognosen 
"Var finns jobben 2019" som du 
hittar på arbetsförmedlingen.se

Börja tjäna pengar 
direkt efter gymnasiet?
Välj ett yrkesprogram!

Anläggningsarbetare

Betongarbetare

Plåtslagare
Fritidspedagoger*

Förskollärare*

Golvläggare
Grundutbildade sjuksköterskor*

Industrielektriker

Installations och serviceelektriker

Kockar och kallskänkor

Lastbilsförare
Fordonsmekaniker

Murare
Målare 
Takmontörer
Träarbetare och snickare

Maskinreparatörer

Undersköterskor*

VVSmontörer

* Kräver högskoleutbildning

Här finns jobben!
BA

BA

BA

BF

BF

BA

VO

EE

EE

RL

FT

FT

BA

BA

BA

BA

FT

VO

VF
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BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
På Barn och fritidsprogrammet kan 
du utbilda dig till barnskötare, väkta
re, elevassistent och olika yrken där 
du arbetar med personer med funk
tionsnedsättningar.
 
Programmet är till för dig som gillar 
människor. Människor i alla åldrar, 
och alla nationaliteter, alla med oli
ka förutsättningar.

Du ska vara nyfiken på kommunika
tion, på ledarskap, på att stötta och 
utveckla människor i olika situatio
ner. Detta läser du i våra intressanta 
kurser som exempelvis Kommuni
kation och Pedagogiskt ledarskap.

På BF varierar vi arbetssättet och du 
får  arbeta både enskilt och i grupp. 
Du får öva på dina ledar egenskaper 
och träffa människor från olika verk
samheter. Du lär dig att  samarbeta, 
och att ta egna  initiativ och eget an
svar.

Hos oss på Vägga träffar du elever 
från hela Barn och fritidsprogram
met varje vecka. Vi har gemensam
ma lektioner där vi arbetar med 
olika teman, hjälper varandra att ut
vecklas med olika utmaningar.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
En viktig del av din utbildning är att 
vara ute på APL. Du är ute, totalt 15 
veckor, på olika verksamheter inom 
programmets yrkesområden. Här 
utvecklar du dina yrkeskunskaper, 
blir bättre på att kommunicera, ta 
initiativ och blir skickligare i att be
möta människor på olika sätt. Du 
skaffar dig en yrkesidentitet.

“Jag sökte till BF för att jag vill jobba med 

människor. Jag  vill lära mig hur olika  män

niskor fungerar och dess beteende och vil

ka faktorer som kan ändra en personlighet 

eller ett beteende.”

Alexander Karlsson
Kontakt BF 
Programsamordnare 
Eva Bergström 
eva.bergstrom@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/BF

På alla våra yrkesprogram kan du läsa 
kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.

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

-> Socialt arbete
Denna inriktning ger  kunskaper 
om sociala frågor och vilka 
verksamheter som arbetar med 
sociala frågor. Du lär dig även 
att bemöta människor i utsatta 
situationer.

BF
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BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
På Bygg och anläggningsprogram
met får du lära dig mer om hur du 
skapar byggnader genom att kon
struera och bygga. Du får även lära 
dig om stadsplanering, infrastruktur 
och hur viktiga samhällsfunktioner 
upprätthålls genom olika typer av 
anläggningsarbeten. 
 
BA är till för  elever som vill arbeta 
med att bygga, underhålla och göra 
ombyggnationer av hus och an
läggningar.  Vårt arbetslag har lång 
erfarenhet från byggbranschens 
olika yrken och har även drivit före
tag inom bygg.

Hos oss får du en populär och hög
kvalitativ utbildning i funktionella 
lokaler med modern utrustning. Du 
utbildas av behöriga och välutbil
dade lärare med lång pedagogisk 
erfarenhet.

Vill du läsa vidare kan du direkt ef
ter gymnasiet söka en yrkeshög
skoleutbildning. Om du väljer att 
få med högskolebehörighet under 
din tid hos oss kan du också välja 
olika utbildningar på högskola och 
 universitet. 

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
en viktig del av din utbildning. Det är 
då du utvecklar dina yrkes kunskaper 
och får en yrkesidentitet, samtidigt 
som du blir en del av en gemenskap 
på en arbetsplats. På BA är en större 
del av din utbildning arbetsplatsför
lagd än på en vanlig yrkesutbildning 
på gymnasienivå. Din APLperiod 
har goda  förutsättningar att utveck
las till en anställning.

Kontakt BA 
Programsamordnare 
Jonas Grüner 
jonas.gryner@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/BA

På alla våra yrkesprogram kan du läsa 
kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.

Inriktningar BA
-> Husbyggnad
Inriktningen kan leda till  yrken 
som golvläggare,  murare, trä
arbet are, platt sättare, plåt  
slagare och betongarbetare. Du 
får  kunskaper i ny bygg nation, 
 r enovering och ombyggnation 
av bostäder och lokaler samt 
även av  broar och andra 
anläggnings konstruktioner.

-> Måleri
Denna inriktning ger kunska
per i ny och ommålning av in
vändiga och utvändiga ytor, 
uppsättning av olika vägg
beklädnadsmaterial samt kun
skaper om färgens estetiska 
och  skyddande värden. 

-> Mark & Anläggning
Är för dig som vill jobba med 
markarbeten för  vägar, järn
vägar, husgrunder, ledningar, 
gröna ytor samt  asfalt, platt 
och stenbeläggningar. 

“Jag valde BA för att det verkade mest 

 intressant och spännande. Det är ett  roligt 

program och man gör mycket både prak

tiskt och teoretiskt. En stor fördel är att ut

bildningen oftast leder till jobb direkt efter 

examen”

Alexander Runesson

BA
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EKONOMIPROGRAMMET
Ekonomiprogrammet är för dig som 
vill ha en bred utbildning med sto
ra möjligheter. Fokus ligger på att 
utveckla dig kunskapsmässigt och 
personligt. Du blir självständig, bra 
på att samarbeta och får självförtro
ende. 

Utbildningen har både bredd och 
djup. Du blir allmänbildad sam
tidigt som du kan fördjupa dig i 
 sådant som du är intresserad av. 
 Ekonomi och juridik berör alla. 
 Företag,  samhälle och människor 
är dessutom roliga och utvecklande 
 områden att studera. 

På ekonomiprogrammet på  Vägga 
är det du som själv sätter ihop din 
utbildning. Vi har både inriktning 
 ekonomi och juridik samt ett brett 
utbud av programfördjupnings
kurser inom ekonomi och juridik. 
Första året får alla prova på såväl 
 ekonomi som juridik. I tvåan och 
trean  bestämmer du vilket område 
som du vill fördjupa dig inom. Du 
kan också välja så att du får båda in
riktningarna: Djup eller bredd?  du 
bestämmer! 

I tvåan har vi praktik och bjuder 
 under hela utbildningen in intres
santa gästföreläsare. Vi gör studie
besök hos företag och högskolor. 
Ekonomiprogrammet har ett bra 
samarbete med näringsliv och hög
skola  det är ju dit du ska efter exa
men från EK.

Efter gymnasiet 
Efter EK är du behörig till de  flesta 
högskoleutbildningar i Sverige 
 eller utomlands. Du kan fortsätta 
på ekonomihögskola eller på jurist
utbildning. Du kan efter gymnasiet 
bli civilekonom, jurist, polis, lärare, 
sjuksköterska, mäklare, system
vetare, säljare, marknadsförare  eller 
företagare. Listan kan göras hur 
lång som helst.

Kontakt EK 
Programsamordnare 
Ulf Andersson 
ulf.andersson@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/EK

Inriktningar EK
-> Ekonomi
Inriktningen är för dig som 
 gillar företagsekonomi och 
 företagande. Du lär dig att 
 starta, driva och utveckla ett 
 företag genom arbete med Ung 
Företagsamhet, UF. Genom UF 
får du i praktiken prova det som 
du lär dig i teorin.

-> Juridik
Inriktningen är för dig som är 
intresserad av människan och 
samhället. Du lär dig att ha koll 
på lagar och får insikt i hur brott 
kan förebyggas och bekämpas. 
Du får studera riktiga juridiska 
fall och se hur polis, åklagare 
och domstolar hanterar dessa.

“Ekonomiprogrammet är ett brett program 

som är väldigt lärorikt och intressant och 

framförallt anser jag att det är ett roligt 

program. På ekonomiprogrammet lär du dig 

saker som du har nytta av både i yrkeslivet 

och personligen. ”

Otto Ekevald

EK
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EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
El och energiprogrammet är ett yr
kesprogram som  vänder sig till dig 
som vill arbeta med elinstallationer, 
styrning av automatiska maskiner 
och  energi, miljö och vatten teknik. I 
Karlshamn med  omnejd finns det ett 
stort  antal industrier och  företag som 
arbetar med el och  energi.

Du som gått El och energiprogram
met kan börja jobba direkt efter 
utbildningen eller fortsätta studera 
inom yrkeshögskolan eller hög
skola. Du kan välja grundläggande 
högskolebehörighet på El och en
ergiprogrammet utan utökad stu
dietid.

El och energibranschen är en starkt 
växande bransch där jobbmöjlighe
terna är stora och yrkerna är många. 
Inriktningen Elteknik kan leda till allt  
från yrken som elektriker inom elin
stallation/energiföretag och industri 
till hissmontör och larmtekniker.

Väljer du Energiteknik är service
tekniker, drifttekniker inom energi
företag och elnät eller industri ex
empel på yrken.

TEKNIKCOLLEGE  ett kompe
tenscentra där kommuner, skola 
och företag samverkar för att öka 
attraktionskraften och kvalitén på 
de utbildningar som är berörda.  

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
en viktig del av din utbildning. Det är 
då du utvecklar dina yrkes kunskaper 
och får en yrkesidentitet, samtidigt 
som du blir en del av en gemenskap 
på en arbetsplats.  På EE ingår det 
15 APLveckor fördelade under års

kurs 2 och 3.

Kontakt EE 
Programsamordnare 
Henrik Settegren 
henrik.settergren@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/EE

På alla våra yrkesprogram kan du läsa 
kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.

Inriktningar EE
-> Elteknik  
Du får lära dig att arbeta med 
installation och underhåll av 
elektrisk utrustning med hjälp 
av ritningar och anvisningar. Du 
installerar elteleteknisk utrust
ning och drar ledningar inom 
bostäder, kontor, handel och 
industrier. Inriktningen ger teori
kunskaper för auktorisation B

-> Energiteknik
Du lär dig om drift och service
funktioner inom branscherna 
för energi, miljö, vatten och pro
cesser. Inriktningen ger möjlig
het till jobb som t.ex. driftopera
tör inom kraft och värmeteknik 
eller driftoperatör inom vatten 
och miljöteknik. Inriktningen 
ger teorikunskaper för auktori
sation B. 

 

“Jag valde El & Energi med inriktning El då 
jag ville gå ett program där möjligheterna 
är enorma. Jag trivs mycket bra och är 
nöjd över mitt val. Jag rekommenderar 
detta program till dig som vill ha olika val
möjligheter till att börja jobba efter skolan 

eller till dig som vill läsa vidare.”

Julius Stahmann

EE
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ESTETISKA PROGRAMMET
Estetiska programmet är ett högsko
leförberedande program för dig som 
vill uttrycka dig konstnärligt och är 
intresserad av kultur och människ
ans roll i samhället. 

Du får, både individuellt och i grupp, 
skapa, uppleva och tolka konst och 
kultur. Våra tre inriktningar, Bild och 
form, Estetik och media samt Musik, 
samarbetar över inriktningsgrän
serna. Vi arbetar också inriktnings
vis över årskurserna i spännande 
och kreativa projekt.

På estetiska programmet läser du 
dina “vanliga” ämnen parallellt med 
dina inriktningsämnen 

(musik,  media, bild). I årskurs 2 och 
3 kan du välja till många olika kur
ser. Det kan vara kurser knutna till 
programmet, exempelvis: Musikal,  
Musikproduktion, Formgivning, Ljud 
och Ljus, Foto och Film och tvpro
duktion men även kurser som Mate
matik 2, Engelska 7 eller Naturkun
skap 2.

På estetiska programmet satsar vi 
på entreprenörskap. Sommaren ef
ter årskurs ett erbjuds du sommar
jobb inom vårt projekt ”Sommar
toppen” där du får prova på att 
arbeta inom ditt eget valda område. 
I årskurs tre gör alla elever sitt gym
nasiearbete i form av ett UF företag 
då du verkligen får lov att prova 
dina egna idéer.

Efter gymnasiet 
Estetiska programmet förbereder 
dig inför högskolestudier inom 
främst de konstnärliga, humanis
tiska och samhällsvetenskapliga 
områdena. Hos oss förbereds du 
på att arbeta både individuellt och i 
grupp med större projekt och tydli
ga deadlines.

Kontakt ES 
Programsamordnare 
David Åkesson 
david.akesson@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/ES

Inriktningar ES
-> Bild och formgivning
Är inriktningen för dig som vill 
få kunskap om två och tredi
mensionella bildframställnings
tekniker, exempelvis teckning, 
måleri, skulptur och digitalt 
skapande. Du får lära dig mer 
om visuell kommunikation samt 
möjlighet att hitta din egen stil 
och utvecklas som människa 
och konstnär.

-> Estetik och media
Här står budskapet i fokus. Vi 
arbetar med foto, film och de
sign, från idé till färdig produkt. 
Ljussättning, greenscreen och 
digital redigering är exempel på 
saker du får lära dig. Du kom
mer att få vara med och produ
cera fotoutställningar, kortfilm 
och radiopoddar.

-> Musik
Du får möjlighet att utveckla 
ditt  musikutövande, konstnärli
ga skapande samt din förmåga 
att uppleva och tolka musik. Du 
får enskild undervisning på ditt 
instrument samt gruppunder
visning i teori, gehör, ensemble 
och kör och vi gör många kon
serter under året.

“På ES har jag varit med om många roliga 

saker, bland annat konserter, kulturnatt 

och musikaler! ES är för dig som gillar att 

utmana dig, samarbeta och ha roligt! Lyss

na inte på vad dina kompisar ska välja, välj 

din egen väg!”

Amanda Ingemansson

ES
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FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET
Fordon och transport är en utbild
ning för dig som gillar fordonsteknik, 
transporter och logistik. Du som väl
jer FT behöver vara intresserad av 
att jobba både med människor och 
teknik. Yrket innebär daglig kontakt 
med människor som på olika sätt är 
i behov av dina tjänster. Du kommer 
att ha en  betydelsefull roll där varje 
medarbetare är viktig i företagets 
sätt att möta kunden.

Utbildningen förbereder dig för ett 
spännande och utvecklande yr
kesliv i en teknikfylld bransch som 
exempelvis fordonstekniker, reserv
delsrådgivare, servicerådgivare, bil  
vårdstekniker, yrkesförare, truckfö
rare, lager eller terminalarbetare. 

Här på Vägga är det första året ge
mensamt för alla elever på utbild
ningen. Inför årskurs två väljer du 
mellan inriktningarna personbil eller 
transport.

Vi blandar praktiskt arbete med te
ori och utbildningen ger dig många 
nya och spännande upplevelser. Du 
får kunskap och insikt i hela kedjan 
– från mötet med kunden till att hit
ta en lösning samt utföra kundens 
önskemål. Digital teknik är en stor
del av utbildningen både praktisk 
och teoretiskt.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
en viktig del av din utbildning. Det är 
då du utvecklar dina yrkes kunskaper 
och får en yrkesidentitet, samtidigt 
som du blir en del av en gemenskap 
på en arbetsplats. Under ditt tredje 
år på personbilsinriktningen finns 
möjlighet till APL ute i Europa.

Kontakt FT 
Programsamordnare 
Stefan Ericsson 
stefan.ericsson@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/FT

På alla våra yrkesprogram kan du läsa 
kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.

Inriktningar FT
-> Personbil
Inriktningen  ska ge kunskaper 
inom diagnostik, reparation och 
service av lätta fordon. Inriktning
en kan leda till arbete som per
sonbilsmekaniker. Sköter du dina 
studier finns möjlighet till ekono
miskt stöd till körkort, B.

-> Transport
Inriktningen  ska ge kunskaper 
inom trafikkunskap, transport
system och logistik. Inriktning
en kan leda till arbete som 
yrkes förare. Du får möjlighet 
att lära dig köra olika typer av 
fordon och utföra olika slag av 
transportuppdrag. Sköter du 
dina studier finns möjlighet för 
körkort med behörighet för B, C, 
CE samt certifiering för hjullas
tare och truck.

Båda inriktningarna ger 
 möjlighet till fortsatta studier 
på yrkeshögskolan.

“FT är en bred utbildning som blandar 

praktik med teori i en lagom mix. Utbild

ningen ger mig stora möjligheter till jobb 

efter studenten. Om du är intresserad av 

teknik i utveckling är detta något för dig.”

Milton Martinsson

FT
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HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
På Hotell och turism programmet får 
du en variation mellan  teoretiska och 
praktiska uppgifter. I utbildningen 
ingår studiebesök både nära skolan 
och längre iväg. Du får möta olika kul
turer och lära dig mer om vad världen 
har att  erbjuda.

I en växande bransch ger utbild
ningen dig goda möjligheter till att 
få jobb både i Sverige och utom
lands. Genom olika evenemang får 
du många sociala kontakter. Därför 
är det bra om du tycker om att träffa 
människor. 

Det gemensamma för ämnena på 
Hotell och turismprogrammet är 
service och bemötande.  Som elev 
hos oss kommer du få lära dig att 

planera och genomföra olika eve
nemang som invigningar, Kangalan 
och framtidsmässan.  Du får vara 
med och skapa egna evenemang till
sammans med dina  klasskompisar. 

Hos oss får du tillsammans med klas
sen planera och genomföra  studie
resor. Vi har tillexempel varit i Mal
mö, Ullared, Stockholm, Göteborg 
och Kristianstad. På HT får du även 
starta ditt egna företag genom Ung 
företagsamhet. Vi jobbar också med 
hållbart resande och ekoturism.

På HT kan du enkelt välja till  Svenska 
2 och 3 för att få grundläggande be
hörighet. Det finns även stora möj
ligheter att jobba direkt efter gym
nasiet.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
en viktig del av din utbildning Det är 
då du utvecklar dina yrkes kunskaper 
och får en yrkesidentitet, samtidigt 
som du blir en del av en gemenskap 
på en arbetsplats.  På HT kan du 
göra APL både i Sverige och utom
lands.

Kontakt HT 
Programsamordnare 
Jenny Andersson 
jenny.andersson@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/HT 
facebook.com/htvagga

På alla våra yrkesprogram kan du läsa 
kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.

Inriktningar HT
 
I årskurs 1 får du möjlighet att 
läsa både hotell och turismäm
nen, för att sedan i årskurs 2 
välja den inriktning du är mest 
intresserad av.

-> Hotell och konferens  
Ger dig kunskaper inom hotell, 
konferens och evenemang. 
Du kan jobba runt om i värl
den som; Receptionist och 
exempelvis ta emot kändisar. 
Konferens värd och jobba med 
exempelvis  galor och bröllop. 
Som Hotellchef eller varför inte 
starta ett eget hotell? Vi ger dig 
kunskaperna för att driva ett 
eget företag!

-> Turism och resor
Ger dig kunskaper så att du kan 
jobba runt om i världen som 
 Reseledare och Guide, hos en 
Researrangör flyg / buss / båt. 
Som Resebokare på en reseby
rå, som Turistinformatör på en 
turistbyrå, som Aktivitetsledare 
på hotell , Aktivitetsplanerare 
till företag, som Researrangör 
eller starta ett eget företag. 

“Jag har tagit studenten! Jag har fått flera 

jobberbjudanden under mina 3 år både i 

Sverige och utomlands på grund av min ut

bildning. Min utbildning ger mig möjlighet 

att hitta jobb över hela världen!”

Ipek Mol

HT
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Naturvetenskapsprogrammet är ett 
program som ger dig en bred hög
skoleförberedelse. När du väljer NA 
på Vägga Gymnasie skola får du en 
utbildning med både bredd och djup.

Programmet passar dig som är 
 intresserad av naturvetenskapliga 
ämnen. Utbildningen lägger grun
den för fortsatta studier inom natur
vetenskap, matematik och teknik. 
Programmet förbereder också för 
fortsatta studier inom andra veten
skapliga områden. Du läser även 
moderna språk som en naturlig del 
av utbildningen.

Utbildningen består till stora delar 
av fältstudier, experiment och labo
rationer. Det naturvetenskapliga ar
betssättet och den naturvetenskap
liga metoden betonas i utbildningen 
och utgör, tillsammans med mate
matik, karaktären på programmet. 
På Vägga har vi nära till naturen och 
Östersjön, vilket ger stora möjlighe
ter till exkursioner utomhus.

Utbildningen ökar ditt ansvarsta
gande och förbättrar din samar
betsförmåga samt stimulerar dig till 
att se möjligheter, försöka lösa pro
blem, ta initiativ och omsätta idéer i 
praktisk handling. 

Du har stor valfrihet till egna ämnes
val inom programmet. På Vägga har 
vi på NA flera gästföreläsningar var
je läsår. Kontakter med högskolor, 
universitet och näringsliv är självkla
ra.

Efter gymnasiet 
Genom att gå NA på Vägga får du  
den bredaste behörigheten till fort
satta studier och kan därför söka 
vidare till de allra flesta utbildningar 
på högskola och universitet.

Kontakt NA 
Programsamordnare 
Christina Karlsson 
christina.karlsson@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/NA

Inriktningar NA
-> Naturvetenskap
Denna inriktning ger fördjupade 
kunskaper inom biologi, fysik, 
kemi och matematik.

-> Naturvetenskap och 
samhälle
Denna inriktning ger fördjup
ning inom geografi, biologi och 
samhällskunskap.

“NAprogrammet öppnar många dörrar. 

De breda kunskaperna som programmet 

erbjuder får eleven att utvecklas och förstå 

hur naturvetenskap fungerar. Både de te

oretiska och de praktiska inslagen är ren 

magi. Allting är fantastiskt kul! ”

Martin Hendawi

NA
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RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET
Vill du jobba med mat och män
niskor i en internationell bransch? 
Då är RL rätt för dig! Du vägleds 
av våra branschkunniga och enga
gerade lärare i en kreativ och utveck
lande studiemiljö. RL vänder sig till 
dig som vill arbeta i yrken kring mat 
och dryck nära kunder och gäster. 

Efter att du gått RL kan du börja 
jobba direkt eller fortsätta  studera. 
Det finns utbildningar inom Yrkes
högskolan och om du väljer att få 
med grundläggande högskole
behörighet under din tid hos oss 
kan du också välja olika utbildningar 
på högskola eller universitet.

På RL ger vi dig goda kunskaper och 
färdigheter kring mat och dryck. Du 
lär dig mycket om olika livsmedel 
och hur man tillagar och kombinerar 
dem i olika typer av rätter. Med mat 
och dryck i fokus fördjupar vi oss i 
viner, smaker, gastronomi och krea
tiv matlagning utifrån nya influenser 
och trender. Du får också med dig 
kunskaper och färdigheter kring oli
ka specialkoster, så att du kan laga 
mat till alla gäster.

I vår övningsrestaurang,  Restaurang 
Sjöbris, får du vara med och laga 
och servera maten till gästerna. I 
den  situation som råder på arbets
marknaden har du mycket goda 
möjligheter att gå direkt vidare till 
ett intressant jobb inom branschen, i 
Sverige eller utomlands.
Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
en viktig del av din utbildning. Det är 
då du utvecklar dina yrkes kunskaper 
och får en yrkesidentitet, samtidigt 
som du blir en del av en gemenskap 
på en arbetsplats.  På RL har du 
minst 15 veckors APL.

Kontakt RL 
Programsamordnare 
Annika Knutsson 
annika.knutsson@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/RL

På alla våra yrkesprogram kan du läsa 
kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.

Inriktningar RL
-> Kök & Servering 
Vi erbjuder inriktningen Kök & 
servering där du under årskurs 
3 väljer en fördjupning mot kök 
eller servering.

Fördjupningen mot kök ger 
dig kunskaper och färdigheter 
att gå vidare i flera spännande 
yrken inom denna nisch. Du kan 
jobba som kock inom restau
rang, storkök, catering, café mm 
i en internationell bransch.

Fördjupningen mot servering 
ger dig kunskaper och färdig
heter att gå vidare i flera spän
nande yrken såsom; servitör, 
servitris, hovmästare, bartender 
mm i en internationell bransch.

“Mitt gymnasieval är definitivt ett av mina 

bästa val jag gjort i livet! Jag älskar att laga 

mat och vill fortsätta med det efter gym

nasiet.”

Ida Karlsson

RL
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
 Samhällsvetenskapsprogrammet 
vänder sig till dig som är intresserad 
av hur människan och samhället ut
vecklas och fungerar. Omvärldsper
spektivet är viktigt och vi vill att pro
grammet ska kännetecknas av en 
nära kontakt med samhället.

Programmet är tydligt högskole
förberedande och sätter samhälls
vetenskapen i centrum. Det handlar 
om frågor som rör demokrati, kom
munikation, etik, genus och miljö.

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

På SA på Vägga har du stora val
möjligheter och du kan plocka 
ihop de kurser som du är mest in
tresserad av. Genom att välja den 
 inriktning och de fördjupningskur
ser som tilltalar dig bäst i årskurs 
två,  förbereder du dig på bästa sätt 
till universitet och högskolestudier. 

Vi arbetar ofta tematiskt och ämnes
övergripande. Du kan arbeta med 
olika teman/ämnen från ledarskap 
och hållbar samhällsbyggnad  till 
ungdomskulturer.

På SA arbetar vi gärna med interna
tionella Erasmusprojekt och vi sam
arbetar med både Tyskland, Italien, 
Portugal, Grekland och Spanien. 
Kanske just du är sugen på att delta 
i ett sådant projekt? 

Efter gymnasiet 
Genom att gå SA på Vägga får du en 
bred behörighet till fortsatta  studier 
och kan efter gymnasiet söka  vidare 
till utbildningar som till exempel po
lis, jurist eller fysio terapeut.

Kontakt SA 
Programsamordnare 
Maria Borras 
maria.borras@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/SA

På alla våra yrkesprogram kan du läsa 
kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.

Inriktningar SA
->Beteendevetenskap
Denna inriktning ger dig  kun  
skap om människors  utveckling, 
socialisation och samspel i olika 
sammanhang. Du får kunskaper 
i kommunikation, lärande och 
ledarskap samt förmåga att till
lämpa samhällsvetenskaplig 
metodik.

-> Samhälle
Denna inriktning ska ge dig 
kunskap om samhällsstrukturer 
och livsvillkor utifrån individ, 
grupp och samhällsnivå. Du 
får en chans att fördjupa dig i 
aktuell forskning och aktuella 
 händelser. Du läser spännande 
kurser som exempelvis hållbart 
samhällsbyggande och krimino
logi.

-> 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.

“Jag valde samhällsprogrammet efter

som det är ett brett och bra program med 

 möjlighet att själv kunna påverka och 

 forma sina gymnasieår efter eget intresse 

för olika kurser.”

Hannah Söderdahl

SA
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TEKNIKPROGRAMMET
Teknikprogrammet vänder sig till 
dig som vill lära dig hantera både 
befintlig teknik och utveckling av ny 
teknik. Du får lära dig att analysera 
behov, utveckla idéer och konstrue
ra. Utbildningen lägger grunden för 
fortsatta studier i teknik och naturve
tenskap på högskolan.

Med Teknikprogrammets stora ut
bud och valmöjligheter är du ga
ranterad en bred utbildning. TE 
förbereder dig både för högskole
utbildning och kommande yrkesliv. 

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

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

På Väggas Teknikprogram jobbar 
vi tätt med både högskola och nä
ringsliv för att se till att det du lär 
dig är relevant för framtida studier 
och att vi får tillgång till det senaste 
inom utrustning och arbetsmetoder.

TEKNIKCOLLEGE  ett kompe
tenscentra där kommuner, skola 
och företag samverkar för att öka 
attraktionskraften och kvalitén på 
de utbildningar som är berörda.  

Efter gymnasiet 
Efter genomförda studier är du 
 behörig till högskoleutbildningar 
inom teknik och naturvetenskap 
samt många andra områden. Du har 
även möjlighet att läsa Matematik 
45, Fysik 2 samt Engelska 7 för att 
ytterligare bredda din behörighet.

Förutom detta utvecklar du på tek
nikprogrammet din entreprenöriella 
förmåga vilket gör dig väl förberedd 
på kommande yrkesliv.

Kontakt TE 
Programsamordnare 
Johan Nygren 
johan.nygren@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/TE

Inriktningar TE
-> Informations-  
och medieteknik 
Denna inriktning ger kunska
per om och färdigheter i infor
mations, kommunikations och 
medieteknik. Bland annat kom
mer du fördjupa dig i program
mering, webbutveckling samt 
digital media och mjukvara.

-> Design och  
produkt utveckling
Denna inriktning ger kunskaper 
om och färdigheter i design och 
produktutveckling där dator
styrd design och digitala verk
tyg är centralt.  Det ingår också 
studier i designprocesser och 
designmetodik.

-> Teknikvetenskap
Inriktningen ger kunskaper om 
och färdigheter i teknikveten
skapens arbetsmetoder och 
verktyg för matematisk model
lering, simulering, styrning och 
reglering. Den ska fördjupa 
kunskaper i och om teknik, ma
tematik och fysik.

“Jag valde teknik eftersom det är en 
väldigt bred linje som ger extremt bra 
förutsättningar för framtiden och framtida 
studier. Jag har även tänkt gå ett tekniskt 
fjärde år för att bli gymnasieingenjör. Jag 
vill i framtiden kunna vara med och utveck
la samhället.”

Wilma Söderdahl

TE
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VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET
VVS och  fastighetsprogrammet 
är inriktat mot installation,  service 
och underhåll av energi tekniska an
läggningar och  system i fastigheter. 
Samtidigt ligger fokus på mötet med 
andra människor i yrkes utövningen.

Vill du arbeta med ett hantverk där 
du utvecklas varje dag under hela 
arbetslivet så är VF något för dig. 
VVSmontören är den traditionella 
rörmokaren som ser till att värme 
och vatten fungerar i hus och lägen
het.Industrirörmontören hittar du 
på industrier och värmeverk och då 
oftast med större rör som svetsas 
ihop.

Vi är utvalda som en av Sveriges 
förstklassiga skolor av VVSbran

schens yrkesnämnd. Utmärkelsen 
är ett bevis på att vi erbjuder en ut
bildning som är kvalitetssäkrad  och 
efterfrågas av branschen. 

Vi har även som enda skola i  Sverige 
två unika yrkesutgångar. VVS och 
Industrirör. Efter ditt tredje år kan 
du välja bransch där du ska förläg
ga din lärlingstid, på ett VVSföretag 
 eller på ett industrirörföretag. 

Våra lärare är mycket kunniga och 
har stor erfarenhet från branschen, 
de har dubbla certifikat och är erfar
na yrkesmän både inom rörinstalla
tion och svetsning.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
en viktig del av din utbildning Det är 
då du utvecklar dina yrkes kunskaper 
och får en yrkesidentitet, samtidigt 
som du blir en del av en gemenskap 
på en arbetsplats.  På VF genomförs 
APL  under 15 veckor fördelat på det 
andra och tredje året.

Kontakt VF 
Programsamordnare 
Henrik Settegren 
henrik.settergren@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/VF

På alla våra yrkesprogram kan du läsa 
kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.

Inriktningar VF
-> VVS 
Denna inriktning ger  kunskaper 
i installation, service och 
 underhåll av till exempel värme 
och sanitetssystem, gällande 
installationsregler och bygglag
stiftning, kunskaper om  energi 
och miljöfrågor samt säker
hetsaspekter i yrket. Exempel 
på  yrken: industri rörsmontör, 
VVSmontör, svetsare och 
 resemontör. Unikt för Vägga 
Gymnasieskola är att vi ger en 
industrirörsutbildning. Det inne
bär avancerad svetsning och 
montage av större rördimensio
ner. 

“Jag går nu tredje året på VVS o fastighet
sprogrammet och trivs fantastiskt. Lektion
er och APL är omväxlande, tekniskt och 
intressant. Jag kunde inte valt ett bättre 
program!”

Moa Nilsson   

VF
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VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Vård och omsorgsprogrammet pas
sar dig som tycker om att arbeta med 
människor och har ett intresse av 
vård, omsorg och hälsa.

VO är ett yrkesprogram som för dig 
rakt ut i arbetslivet. Du kan få anställ
ning inom sjukvård, äldreboende, 
hemtjänst eller inom LSS. Självklart 
kan du läsa in högskolebehörighet 
på programmet om du vill studera 
vidare. 

Under årskurs 1 och 2 läser alla ge
mensamma vårdkurser t.ex. vård 
och omsorgsarbete, hälsopeda
gogik, specialpedagogik. Dessa 
kurser ger grundläggande kunska

per för att jobba inom vårdyrket. 
Inför årskurs 3 väljer du att specia
lisera dig inom våra två programför
djupningar akutsjukvård eller äldre
omsorg.
Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
en viktig del av din utbildning. Det är 
då du utvecklar dina yrkes kunskaper 
och får en yrkesidentitet, samtidigt 
som du blir en del av en gemenskap 
på en arbetsplats.  

På VO kommer du att ha arbetsplats
förlagt lärande under alla tre åren: 
under årskurs 1 är du på  särskilda 
boendeformer för äldre, i årskurs 2 
har du APL inom hem tjänsten och i 
årskurs 3 är du ute inom akutsjuk
vård eller demensboende  beroende 
på vilken specialisering du valt.

Kontakt VO 
Programsamordnare 
Helen Fröberg 
helen.froberg@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/VO

På alla våra yrkesprogram kan du läsa 
kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.

Specialiseringar VO
-> Akutsjukvård  
I specialiseringen mot akutsjuk
vård läser du om vård och om
sorg samt om medicinska åtgär
der vid akuta sjukdomar. Du lär 
dig om vård och omsorg före, 
under och efter en operation. 
Du lär dig också att utföra vissa 
medicinska uppgifter som blod
provstagning och sårvård. Den 
arbetsplatsförlagda delen görs 
inom Region Blekinge.

-> Äldreomsorg  
Du som vill arbeta med  äldre 
får en fördjupad kunskap i 
kurserna som lär dig mer om 
 äldre människors hälsa, ohälsa  
och livskvalitet, kommunikation,  
bemötande, empati och respekt 
för de äldre som vårdas. 

“Jag valde VO eftersom jag tycker om 

att hjälpa människor och att det verkade 

intressant. Det har gett mig möjlighet att 

jobba under utbildningen och efteråt finns 

goda chanser till anställning.”

Charles Declaro Stjernfeldt

VO
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INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Introduktionsprogrammen vänder 
sig till de elever som inte uppnått 
behörighet till nationella pro
gram i gymnasieskolan enligt de 
behörighets regler som gäller. Be
nämningen introduktionsprogram 
markerar att utbildningen inom 
dessa program syftar till förbere
delser, eller introduktion, till an
nan 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 för
bereda dig för en övergång till ar
betsmarknaden eller annan utbild
ning.
Du kan inte få examen från ett in
troduktionsprogram, men du får ett 
gymnasieintyg när du genomfört ut
bildningen.
Introduktionsprogram är liksom all 
 annan gymnasieutbildning frivillig. 
Är du inskriven som elev har du 
 samma  rättigheter och skyldighe
ter som elever på andra program. 
I samtliga introduktions program 
ingår även  annan obligatorisk verk
samhet än ämnes undervisning.

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.

Anordnas för enskild elev på res
pektive program i mån av plats. An
sökan och antagning görs på sam
ma sätt som till nationella program.

Yrkesintroduktion
För dig som saknar betyg för be
hörighet till yrkesprogram. Utbild
ningen är yrkesinriktad och kan 
leda till studier på ett yrkesprogram 
eller underlätta etablering på ar
betsmarknaden. Inom yrkesintro
duktion kombineras studier med 
praktik, i vissa fall kan heltidsprak
tik  förekomma. Utbildningen får 
 planeras för längre tid än ett år. 

Individuellt alternativ
Vänder sig i första hand till dig som 
har stora kunskapsluckor eller sak
nar  motivation för studier. Det kan 
även vara till dig som vill ha en mer 
allmänt inriktad utbildning. Utbild
ningen förbereder för övergång till 
yrkesintroduktion, nationellt gym
nasieprogram eller annan skolform. 
Innehållet individanpassas och 
planeras i samråd med elevstödet. 
Du har möjlighet att läsa de flesta 
grundskoleämnen och även någon 
gymnasiekurs.

Språkintroduktion
För dig som nyligen anlänt till Sve
rige och behöver grundläggande 
utbildning i svenska. Dina tidigare 
kunskaper kartläggs och du stu
derar med fokus på svenska som 
andraspråk men läser även andra 
grundskoleämnen. Ger dig grunden 
för att gå vidare till annan utbild
ning.

Läs mer på:
väggagymnasieskola.se

Använd QR-koden så kommer  
du direkt till IM:s sida! ->

Kontakt IM
SYV 
Ann-Marie Sjöholm 
annmarie.sjoholm@utb.karlshamn.se
SYV SPRÅKINTRO 
Linda Rotsten  
linda.rotsten@utb.karlshamn.se
REKTOR 
Sara Sandström 
sara.sandstrom@utb.karlshamn.se

IM
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FYRA ÅRIGA YRKESPROGRAMMEN 
Gymnasiesärskolan
På Vägga Gymnasiesärskola lär du 
dig för livet där du väljer program 
 beroende på vilka drömmar du har 
för framtiden.
På Vägga erbjuder vi tre nationella 
program på gymnasiesärskolan:
• Fastighet, anläggning  

och byggnation
• Handel, administration  

och varuhantering 
• Hotell, restaurang och bageri
De fyra åriga yrkesprogrammen för
bereder dig för yrkesverksamhet 
eller fortsatta studier. I utbildningen 
blandas teori med praktik. Persona
len på programmen är kunnig och 
engagerad och har lång erfarenhet.
Detta ger dig goda  förutsättningar 
att nå dina mål och utvecklas som 
 person. 

Vi är mycket stolta över samarbetet 
vi har med Gymnasieskolan. Vi sam
arbetar bland annat med Fordons & 
transportprogrammet och Bygg & 
anläggningsprogrammet. Tillsam
mans med Estetiska programmet gör 
vi också våra otroligt populära musik
konserter.

Arbetsplatsförlagt lärande (Praktik)
Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
en viktig del av din utbildning. Det är 
då du utvecklar dina yrkes kunskaper 
och får en yrkesidentitet, samtidigt 
som du blir en del av en gemenskap 
på en arbetsplats. 

Individuella programmet
Vi erbjuder även individuella pro
grammet till dig som behöver ett eget 
program anpassat efter dina förut
sättningar Ladda ner gymnasiesärskolans  katalog på: väggagymnasieskola.se 

Kontakt 
SYV Lars-Göran Andersson 
larsgoran.andersson@utb.karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 41 66

Rektor Anja Vikström 
anja.vikstrom@utb.karlshamn.se 
Telefon: 0454-57 42 31

Lär dig för livet!

Nytt!

4YP



Viktiga datum för  
ditt gymnasieval
20 NOVEMBER 2019

Öppet hus på Vägga Gymnasieskola.

15 JANUARI 2020
Ansökningswebben öppnas för  
ansökan till gymnasieskolan.

15 FEBRUARI 2020
Sista ansökningsdag till  

gymnasieskolan.

15 APRIL 2020
Preliminär antagning klar. 

15 MAJ 2020
Sista dag för eventuellt omval.

1 JULI 2020
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.

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 20 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!


