Din framtid – ditt gymnasieval

Inför läsåret 2020–2021

Öppet hus
Lördag 7/12 kl 12–14
Torsdag 30/1 kl 17–19
Måndag 27/4 kl 17–19

Vänd på broschyren och läs om Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium i Norrtälje ➤

1-1 SKOLA Alla elever får yrkesanpassade kläder och verktyg samt har
tillgång till digitala hjälpmedel för att underlätta studierna.
SKOLLUNCH Denna måltid är en förutsättning för välmående, koncentrationsförmåga och utveckling. Därför bjuder vår skola på näringsrik och god mat med salladsbord och nybakat bröd varje dag, tillagad på
plats av vår egen kock.
BUSS Skärgårdsgymnasiets egen anslutningsbuss hämtar elever som
har lång resväg. Bussen hämtar vid Brottby, Gillingebanan,
Alceahuset och Åkersberga C.
HÖGSKOLEPAKETET I våra program kan du som elev välja
högskolepaketet, vilket innebär att du läser de kurser som behövs
för att få grundläggande högskolebehörighet. Kurserna är Svenska 2,
Svenska 3 och Engelska 6.
APL För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning.
Därför har vi ett nära samarbete med branschen och ger dig
sammanlagt 20 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).
LÄRLING Alla våra yrkesprogram erbjuder lärlingsutbildning. Detta
innebär att du som elev i ett yrkesprogram har möjligheten att utveckla
dina färdigheter på en arbetsplats, minst halva gymnasietiden.
BRANSCHREKOMMENDERAD Vi är en branschrekommenderad
skola.
BUSSKORT Alla elever får busskort, oavsett var man bor.
ISHOCKEYPROFIL Skärgårdsgymnasiet har ett samarbete med
IFK Österåker Vikings Hockey, där möjlighet ges att kombinera din
drömutbildning med ishockey på skoltid. Du kan kombinera
ishockeyprofilen med alla våra yrkesprogram.

Besöks- och leveransadress:
Skärgårdsgymnasiet
Näsvägen 15
184 40 Åkersberga

Växel: 08 - 540 646 12
E-post: sg@skargards.se
Webb: www.skargards.se
www.facebook.com/Skargardsgymnasiet

Introduktionsprogrammen
Programinriktat val (IMR)
Programinriktat val är ett introduktionsprogram för
dig som inte är behörig för gymnasiestudier. Målet
är att du så snart som det är möjligt blir behörig till
ett nationellt program. Under tiden läser du grundskolekurser och samtidigt några yrkeskurser på ett
nationellt yrkesprogram.
För vem?
För dig som inte har alla godkända betyg som
krävs för behörighet till ett yrkesprogram.
Alternativ 1: Du har godkända betyg från
grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik, ytterligare
minst fyra andra ämnen.
Alternativ 2: Du har godkända
betyg från grundskolan i svenska/
svenska som andraspråk, engelska
och matematik, ytterligare minst
tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion (IMYRK)
Maja, tidigare IMYRK,
går nu tredje året på Måleri
Varför valde du Skärgårdsgymnasiet?
Båda mina bröder och kompisar har berättat
att de tycker att det är bra här. Det finns många
praktiska program vilket passar mig.
Vad är bra med praktiska program?
Jag vill inte sitta still som på ett kontor, utan
tycker det är mycket roligare att röra på mig
och jobba praktiskt.

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.
Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till
ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du kan läsa ämnen
från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen
från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå.
Här på Skärgårdsgymnasiets introduktionsprogram
tillämpar, vi inom de teoretiska ämnena, en individanpassad pedagogik i små grupper som bygger på att hitta
det som engagerar och stimulerar varje enskild elev.

Vill du bli
anläggningsförare?

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

Programgemensamt
Bygg- och anläggning 1
Bygg- och anläggning 2

200p
200p

Inriktning
Anläggningsförare 1
Anläggningsförare 2
Anläggningsförare 3
Anläggningsförare 4
Anläggningsförare - process

200p
200p
200p
200p
100p

Programfördjupning
Anläggning - Vägbyggnad
Anläggning - Ledningsbyggnad

100p
200p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Anläggningsförare
Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktning Anläggningsfordon (BAANL)
I årskurs ett läser du tillsammans med husbyggnads-och målerieleverna och får grundläggande kunskaper inom bygg-och
anläggningsbranschen.
I årskurs två och tre kommer du får köra och lära dig hantera både
stora och små anläggningsmaskiner som grävmaskin och hjullastare.
Du får också lära dig grunderna till att bli en attraktiv maskinförare
i en bransch där det idag är lätt att få jobb. Som maskinförare kan du
göra allt från att gräva och plantera mindre husbyggen till att arbeta
på större vägbyggen.
Skärgårdsgymnasiet är en av få skolor i regionen som erbjuder
inriktningen Anläggningsfordon. Vi hjälper dig även med teoretiska
och praktiska övningar för personbilsbehörighet (B-körtkort).
När du är klar med din utbildning får du ett utbildningsbevis som
öppnar vägen till ett framtida yrke och yrkesbevis.

Zebulon går andra året
på Anläggningsförare
Varför valde du Skärgårdsgymnasiet?
Det fanns inte så många skolor med just denna
utbildning. Jag var också här på Öppet hus och fick
ett positivt intryck av lärarna och skolmiljön.
Varför tycker du att man
ska välja Anläggningsförare?
Det är en bred utbildning där man lär sig allt från att
lägga kablar till avlopp. Dessutom är det lätt att få
jobb efter gymnasiet.

Bygg
Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktning Husbyggnad (BAHUS)
I årskurs ett läser du tillsammans med måleri- och anläggningselever och får grundläggande kunskaper inom bygg- och
anläggningsbranschen.
I årskurs två och tre får du lära dig mer om själva husbyggnadsprocessen med praktiska yrkesövningar inom träarbete, murning,
betong och armering. I utbildningen får du även grundläggande
yrkesteori. Där ingår bland annat ritningsläsning, ergonomi, materialkännedom och hållbart byggande. Du har även möjlighet att utbilda
dig inom ställningsbyggnad, heta arbeten och CAD (Computer
Aided Design).
Under din tid på Skärgårdsgymnasiet kommer du också få arbeta med
riktiga beställningsjobb, som vi tar emot, utför och levererar till kund.
Vi har även samarbeten med andra program på skolan. Allt för att ge dig
den bästa förberedelsen för livet efter gymnasiet.
Vi är rekommenderade av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN),
vilket innebär att branschen anser att vi har rätt utrustning och utbildningsmoment. Vi är anslutna till ID06.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1

Varför valde du Skärgårdsgymnasiet?
Jag ville gå något praktiskt och lära mig något nytt.
Varför tycker du att man ska välja Bygg?
Det är mer praktiskt och det är lätt att få jobb efter
gymnasiet.

100p

Programgemensamt
Bygg- och anläggning 1
Bygg- och anläggning 2

200p
200p

Inriktning
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 – ombyggnad
Husbyggnadsprocessen

100p
200p
200p
200p

Programfördjupning
Betong 1
– lågform och platta på mark
Mur- och putsverk 1
– grundmurar
Trä 1 - stommar
Trä 2 - beklädnad
Trä 3 - montage

100p
100p
100p
100p
100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Marcus går andra året på Bygg

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p

Vill du bli
husbyggare?

Måleri
Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktning Måleri (BAMAL)
I årskurs ett läser du tillsammans med husbyggnads- och anläggningselever och får grundläggande kunskaper inom bygg- och anläggningsbranschen.
I årskurs två och tre får du fördjupade kunskaper i måleri med fokus
på praktiska moment som äldre måleritekniker, målning av tak, väggar
och snickerier samt tapetesering. Hos oss får du lära dig att arbeta med
miljövänliga material. Efter grundutbildningen har du möjlighet att
specialisera dig inom färgsättning, inredning eller försäljning.
Under din tid på Skärgårdsgymnasiet kommer du också få arbeta
med riktiga beställningsjobb, som vi tar emot, utför och levererar till
kund. Vi har även samarbeten med andra program på skolan.
Allt för att ge dig den bästa förberedelsen för livet efter gymnasiet.
Om du vill läsa mer om måleriyrket, gå in på www.malare.nu.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1

Varför valde du Skärgårdsgymnasiet?
Jag har en bror som går här sedan tidigare och
därför kände jag redan till skolan. Det är dessutom
mycket praktiskt och skolan ligger i närheten av
där jag bor.
Varför tycker du att man ska välja Måleri?
Det är en bra grundutbildning om man vill arbeta
inom måleri eller med inredning. Det är dessutom
lätt att få jobb efter gymnasiet.

100p

Programgemensamt
Bygg- och anläggning 1
Bygg- och anläggning 2

200p
200p

Inriktning
Måleri 1
Måleriprocessen

200p
200p

Programfördjupning
Måleri 2
Måleri 3
Måleri 4
Måleri 5

200p
200p
200p
200p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Natalie går andra året på Måleri

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p

Vill du bli målare?

El
El- och energiprogrammet
Inriktning Elteknik (EEELT)
El- och energiprogrammet med inriktning elteknik är en praktisk
utbildning för dig som vill arbeta som elektriker efter gymnasiet.
Utbildningen fokuserar på teoretiska och praktiska moment som ellära,
elsäkerhet, elinstallation, belysningsteknik och övervakningssystem.
I våra välanpassade yrkessalar får du också lära dig att installera,
underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät och larm.
Vi jobbar även med belysning, övervakning och säkerhetssystem.
Under din tid på Skärgårdsgymnasiet kommer du också få arbeta
ämnesövergripande, dvs att samarbeta med andra yrkesprogram.
Då utformar vi och utför arbeten tillsammans anpassade
till våra yrken i gemensamma projekt. Allt för att ge dig den bästa
förberedelsen för livet efter gymnasiet.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1

Varför valde du Skärgårdsgymnasiet?
Det är nära hem och skolan hade linjen som jag ville
gå. Skolan har också bra lärare och man får hjälp
när man behöver.
Varför tycker du att man ska välja El?
Om man vill jobba mer praktiskt och få jobb efter
gymnasiet så ska man gå El.

100p

Programgemensamt
Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1

100p
100p
100p
100p

Inriktning
Elinstallationer
Elkraftteknik
Kommunikationsnät 1
Praktisk ellära

200p
100p
100p
100p

Programfördjupning
Belysningsteknik
Elmotorstyrning
Elmätteknik 1
Entreprenörskap
Larm-, övervakningsoch säkerhetssystem
Lågspänningsnät
Verktygs- och materialhantering

Benjamin går andra året på El

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p

100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Vill du bli elektriker?
Vi är certifierade av KNX, den
världsomfattande standarden
för hem- och fastighetskon-

Vill du bli bilmekaniker?

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1
Programgemensamt
Fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden
Fordonsteknik - introduktion
Inriktning
Personbilsteknik
- introduktion
Reparation av personbilar
och lätta transportfordon

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

Fordon
Fordons- och transportprogrammet
Inriktning Personbil (FTPER)
Under årskurs ett får du grundläggande kunskaperna inom fordonsbranschen, både teoretiskt som praktiskt, i skolans egen verkstad.
Du kommer även att ha möjligheten att förbereda dig väl inför din
praktikperiod (APL) som kommer i början av årskurs två.
Under årskurs två och tre får du bland annat lära dig mer inom ämnen
som motorteknik, fordonsteknik, el och fordonselektronik, AC-system,
mätteknik samt felsökning.

200p
200p

200p
300p

Du kommer att få jobba enskilt och även i grupp tillsammans med
våra erfarna lärare både praktisk och teoretiskt för att lära dig och
förstå hur de olika systemen samverkar.
Under din tid på Skärgårdsgymnasiet kommer du också få arbeta med
riktiga beställningsjobb, som vi tar emot, utför och levererar till kund.
Allt för att ge dig den bästa förberedelsen för livet efter gymnasiet.

Programfördjupning
Bromsar, karosseri och
chassi		
200p
Motor och kraftöverföring
300p
Komfort- och
säkerhetssystem 1a
200p
Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Emil går andra året på Fordon
Varför valde du Skärgårdsgymnasiet?
Det lät som en bra skola med bra utbildning och
god mat. Det är helt en enkelt trivsam miljö här.
Varför tycker du att man ska välja Fordon?
Det är en utbildning som behövs. Man får en bra
grundutbildning och det finns alltid jobb inom
fordonsbranschen.

Handels
Handelsprogrammet
Inriktning Handel och service (HAHAN)
Handelsprogrammet är för dig som tycker om att arbeta med
människor inom försäljning och service.
Utbildningen utvecklar dina kunskaper inom bland annat entreprenörskap, e-handel, marknadsföring och eget företagande samt tränar
dig i service och bemötande i vårt eget kafé. Där säljer handelselever
färdiga produkter som bakas av bagerielever. Kaféet är populärt och
välbesökt, vilket innebär att du får mycket träning under utbildningen
och det ger dig förberedelser inför ditt kommande yrkesliv.
Handelsprogrammet ger dig kunskaper om bland annat inköpsprocesser, praktisk marknadsföring, hur man bygger en nätbutik
och hur du blir en bra säljare. Du får också kunskaper om samhällsnytta och hållbar utveckling inom branschen.
Genom Ung Företagsamhet (UF) får du möjlighet att under ett år
starta och driva ett eget företag.

Frida går andra året på Handels
Varför valde du Skärgårdsgymnasiet?
Skärgårdsgymnasiet är en skolan för alla. Dessutom
är det god mat och det finns ett fint kafé.
Varför tycker du att man ska välja Handels?
Därför att man får en bred utbildning. Jag lär mig
allt från hur man skapar en hemsida, hur man gör
ett inköp till hur ledarskap fungerar.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1
Programgemensamt
Branschkunskap inom handel
och administration
Entreprenörskap
Information och
kommunikation 1
Servicekunskap
Inriktning
Affärsutveckling och
ledarskap
Inköp 1
Näthandel 1
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1
Programfördjupning
Affärskommunikation
Entreprenörsskap och
företagande
Evenemang
Fastighetsförvaltning
Företagsekonomi 1
Personaladministration
Reception och
konferensservice

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

100p
100p
100p
100p

100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Vill du arbeta
inom handel?

Vill du jobba
med transport?

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

Programgemensamt
Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden
200p
Fordonsteknik – introduktion
200p
Inriktning Transport
Yrkestrafik 1a
Yrkestrafik 1b
Persontransport (Buss och taxi)
Fordonskombinationer
– personbilstransporter
Personbilstrafik 1a
Personbilstrafik 1b
Persontransport special
Taxitrafik
Godstransport (Lastbil)
Fordonskombinationer
– godstransporter
Godstrafik
Godstransporter specialicering
– (distrubution)
Maskinell godshantering

200p
300p

100p
200p
200p
100p
100p

Fordons- och Transportprogrammet
Inriktning: Transport (FTTRA)
Under årskurs ett får du grundläggande kunskaperna inom fordonsoch transportbranschen, både teoretiskt som praktiskt, bland annat
i skolans egen verkstad.
I årskurs två får du teoretiska och praktiska kunskaper som är
viktiga för yrket. Du får jobba mot körkort med teoretiska och
praktiska övningar för personbilsbehörighet (B).
Väljer du fördjupningen Godstransporter i årskurs tre kan vi hjälpa dig
med teoretiska och praktiska övningar för behörighet i tung lastbil (C)
och tung lastbil med släp (CE).
Väljer du fördjupningen Persontransport i årskurs tre kan vi hjälpa
dig med teoretiska och praktiska övningar för buss (D) och taxi.
Efter att man uppnått godkänt betyg i de av Skolverkets fastställda
kurser har man möjlighet att göra prov för Yrkeskompetensbevis (YKB)
på Trafikverket. När man har ett godkänt YKB har man möjlighet att
skriva teoriprovet på behörighet C eller D. Truck (A och B) och ADRbehörighet (farligt gods) är kurser man kan läsa genom skolan.
Vi samarbetar med Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
(TYA).

200p
200p
100p
200p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Transport

Sandra går tredje året på Transport
Varför valde du Skärgårdsgymnasiet?
Jag var på ett öppet hus och tyckte att det
verkade vara ett bra gymnasium.
Varför ska man välja Transport?
Man får möjlighet att ta flera olika körkort och
man får jobb direkt efter gymnasiet.

Frisör
Hantverksprogrammet
Inriktning Frisör (HVFRI)
Hantverksprogrammet med inriktning frisör är en praktisk utbildning
för dig som vill arbeta som frisör efter gymnasiet.
Utbildningen fokuserar på teoretiska och praktiska moment som
klippning, färgning, extensions och frisyrdesign. Hos oss får du lära
dig allt som hör till frisöryrket och vi jobbar med kundbemötande
och försäljning.
Du får arbeta praktiskt redan under första året, både på dockor
och modeller. Med tillvalskurser som till exempel frisörfördjupning
och naglar kan du bredda dina kunskaper. Vi arbetar även med gesällförberedelse i våra kurser.
Tillsammans med våra erfarna och välutbildade lärare kommer du
under utbildningen att ta emot både modeller och kunder i våra fina
salonger. Kundpassen är populära och välbesökta vilket innebär att du
får mycket träning under utbildningen och det ger dig förberedelser
inför ditt kommande yrkesliv.

Max går första året på Frisör
Varför valde du Skärgårdsgymnasiet?
Det är nära hem och skolan hade programmet som
jag ville gå. Skolan har gott rykte, god mat och det
är en bra social stämning.
Varför tycker du att man ska välja Frisör?
Man ska välja frisör då man lär sig mycket om hår
och produkter samt att man får klippa på riktiga
kunder.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

Programgemensamt
Entreprenörskap
Hantverk - Introduktion
Tradition och utveckling

100p
200p
100p

Inriktning
Frisör 1
Frisör 2
Material och miljö

200p
200p
100p

Programfördjupning
Frisör 3
Frisör 4
Frisör 4 Specialicering
Frisör 5
Frisör 6b

200p
200p
50p
200p
50p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Vill du
bli frisör?

Stylist
Hantverksprogrammet
Inriktning: Hår- och makeupstylist (HVSTY)
Vill du jobba som stylist eller makeupartist? Gillar du mode, makeup,
skönhet, trender, färg och form, naglar och hårstyling, så är denna
utbildning för dig.
”Under utbildningen lär du dig om färg-och stilanalys, färglära, makeup,
naglar, hårstyling och hur man sminkar skador och sår.
Vi jobbar med trender, skapar modebilder och re-stylar kläder.
Du lär dig allt för att kunna styla någon från topp till tå.
Utbildningen ger dig en yrkesexamen. Du blir licensierad Style Advisor
(kvalitetssäkrad av Svensk Handel) och vi går igenom allt du behöver
för att kunna arbeta som makeupartist.
När du är klar med utbildningen kan du arbeta som hår- och makeupartist på salong, i modebranschen, åt fotografer eller inom TV, film eller
teater. Du får även de rätta förutsättningarna för att starta eget företag.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1

Varför valde du Skärgårdsgymnasiet?
Det är nära hem och jag hade hört mycket bra
om Skärgårds från vänner.
Varför tycker du att man ska välja Stylist?
Om man tycker det är kul att sminka så är det rätt
utbildning. Man får lära sig om färg och form,
trender samt hur man göra olika sminkningar från
grunden.

100p

Programgemensamt
Entreprenörskap
Hantverk - Introduktion
Tradition och utveckling

100p
200p
100p

Inriktning
Hantverksteknik 1
Hantverksteknik 2
Material och miljö

200p
200p
100p

Programfördjupning
Hantverksteknik 3
Hantverksteknik 4
Hantverksteknik 4
- specialicering
Hantverksteknik 5
Hantverksteknik 5
- specialisering

Tindra går första året på Stylist

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p

200p
200p
50p
200p
50p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Vill du bli stylist
eller makeupartist?

Vill du arbeta med djur?

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p

Naturbruk
Naturbruksprogrammet
Inriktning: Djurvårdare och hundskötare (NBDJU)
I årskurs ett lär du dig om djur och deras beteende samt samspelet
mellan djur och människa. Utöver detta kommer du få viktiga grundläggande kunskaper i naturbruk, där även möjlighet att ta traktorkörkort finns.

100p

Programgemensamt
Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk

I årskurs två utvecklar du din kompetens när det gäller hundkunskap och
hundträning. Du börjar även att läsa om djurens hälso- och sjukvård.

100p
100p
200p

Inriktning
Djuren i naturbruket
Djurhållning
Djurens biologi

100p
100p
100p

I årskurs tre fokuserar utbildningen på djurens hälso- och sjukvård
samt Hundkunskap. Vi erbjuder dig möjligheten att få behörighet i
Grundkurs i läkemedelshantering (D9), som har godkänts av Jordbruksverket. Efter avklarad kurs får du titulera dig Djurvårdare nivå 2.
Förutom detta fortsätter du att fördjupa dina kunskaper i olika hundverksamheter och hundyrken.

Programfördjupning
Djur specialisering
Djurvård inom djurens
hälso- och sjukvård 1
Djurvård inom djurens
hälso- och sjukvård 2
Hundkunskap 1
Hundkunskap 2
Hundkunskap 3
Sällskapsdjur 1
Träning av hund

200p
100p
100p
100p
100p
100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

100p
100p

Vår skola erbjuder undervisning med sakkunniga lärare. Dessutom
utbildar vår veterinär och hundfysioterapeut dig i fördjupningskurserna
för inriktningen.
Hos oss har du möjlighet att få en gedigen utbildning som gör dig redo
att möta en växande bransch.

Maja går andra året på Naturbruk
Varför valde du Skärgårdsgymnasiet?
Jag hade hört hur bra det var på den här skolan,
en väldigt familjär skola.
Varför tycker du att man ska välja
Naturbruk?
Man får lära sig så mycket på kort tid. Det är bra
lärare och man får ta med sig sin hund!

Bageri
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Inriktning: Bageri och konditori (RLBAG)
I årskurs ett läser du tillsammans med köks-och serveringseleverna och
får grundläggande kunskaper inom restaurang- och livsmedelsbranschen.
I årskurs två och tre får du fördjupade kunskaper i bageri och konditori.
Under utbildningen är helhetsbilden viktig - från råvara till färdig produkt.
Du lär dig hur branschen fungerar och du läser bland annat kurser i
choklad och konfektyr, service och bemötande samt bageri och konditori.
Hos oss får du lära dig att laga god mat och nyttiga bageri-och
konditoriprodukter på ett ekonomiskt sätt. Du får även lära dig vad god
service innebär.
Restaurangprogrammet- oavsett inriktning- är ett yrkesprogram.
Det innebär att du direkt efter avslutad utbildning har möjlighet att
påbörja den yrkesbana du väljer. Programmet passar dig som vill bli
bagare, konditor, arbeta med delikatesser eller driva eget kafé och bageri.
Under din tid på Skärgårdsgymnasiet kommer du också få arbeta med
riktiga beställningsjobb, som vi tar emot, utför och levererar till kund.
Vi har även samarbeten med andra program på skolan. I vårt eget kafé
säljer handelselever färdiga produkter som bakas av bagerielever. Kaféet
är populärt och välbesökt, vilket innebär att du får mycket träning under
utbildningen och det ger dig förberedelser inför ditt kommande yrkesliv.

Josefin går tredje året på Bageri
Varför valde du Skärgårdsgymnasiet?
Jag och min kompis Emma gick på ett annat gymnasium, men vi bytte till Skärgårds. Jag trivs mycket
bättre med människorna här och vill inte gå i någon
annan skola.
Varför tycker du att man ska välja Bageri
och konditori?
Det är en bra utbildning och man kommer ut direkt på
arbetsmarknaden. Jag har velat bli konditor sen jag
var sju år gammal och kan inte tänka mig något annat.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1
Programgemensamt
Hygienkunskap
Livsmedel- och
näringskunskap
Mältids- och branschkunskap
Service och bemötande

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p
100p
100p
100p
100p

Inriktning
Bageri 1
Bageri 2
Konditori 1
Konditori 2

100p
200p
100p
200p

Programfördjupning
Bageri 3
Bageri 4
Entreprenörskap
Konditori 3
Konditori 4
Konditori specialisering

100p
100p
100p
100p
100p
100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Vill du jobba inom bageri
och konditori?

Restaurang
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Inriktning: Kök och servering (RLKOK)
I årskurs ett läser du tillsammans med bageri-och konditorieleverna
och får grundläggande kunskaper inom restaurang- och livsmedelsbranschen.
I årskurs två och tre får du fördjupade kunskaper inom matlagning,
dryck och servering.
Utbildningen bedrivs till mycket stor del, i from av praktiska övningar,
i vår restaurang. Där får du träffa gäster och lära dig hur man arbetar
för att ge dem en trevlig och välsmakande upplevelse. Lärarna arbetar
nära dig som elev så att du ska få den bästa tänkbara individuella
undervisningen. Bedömning sker i samband med undervisning, vilket
leder till snabb återkoppling och bidrar till bättre kunskapsutveckling.
Vi har ett stort kontaktnät i restaurangbranschen för att du ska ha
möjlighet att få se olika typer av restauranger under din APL.

Oliver går första året på Restaurang
Varför valde du Skärgårdsgymnasiet?
Det är lätt att ta sig till Skärgårds och jag känner mig
trygg här.
Varför tycker du att man
ska välja Restaurang?
Om man tycker det är kul att laga mat så ska man gå
restaurang. Det är ett bra yrke att kunna och jobba
inom i framtiden.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1
Programgemensamt
Hygienkunskap
Livsmedels- och näringskunskap
Mältids- och branschkunskap
Service och bemötande
Inriktning
Mat och dryck i kombination
Matlagning 1
Serveringskunskap
Dryckeskunskap och
alkoholhantering

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p

Programfördjupning
Entreprenörsskap

100p

Yrkesutgång Kök
Matlagning 2
Matlagning 3
Matlagning 4
Matlagning – specialisering

200p
200p
200p
100p

Yrkesutgång Servering
Dryckeskunskap
Matlagning 2
Serveringskunskap–
Matsalshantverk
Service och bemötande
Service och bemötande 2

100p
200p
100p
100p
200p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Vill du jobba med
mat och servering?

Examendags i Åkersberga 2017.

