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Våra utbildningar HT 2021

Vi eftersträvar att göra utbildningen
verklighetsanpassad och att skapa en
yrkesidentitet åt eleverna. Alla får
yrkesanpassade kläder och verktyg.

Vi anpassar undervisningen till varje elevs
förutsättningar och behov.

Alla elever får en dator som eleven får behålla
efter avklarad utbildning. Vi använder oss av ett
antal digitala hjälpmedel för att underlätta
studierna, till exempel Stava Rex, Spellright och
Inläsningstjänst. Vi använder även program som
CAD och Classroom för att ge eleverna
datorvana och bli förberedda för livet efter
skolan.

Vi eftersträvar små klasser med max 20 elever.
Alla våra lärare har stödtid på schemat, dit
eleverna är välkomna om de har halkat efter av
någon anledning. Detta schemablock ligger ofta
på morgonen.

För de elever som ej är klara med grundskolan
kan vi erbjuda de flesta grundskoleämnena för
att bli behörig till gymnasiet.

En av våra styrkor är att våra egna kockar lagar
nyttig och god skollunch. Vi har även nybakat
bröd till lunchen varje dag.
I skolans kafé kan du köpa både frukost och fika.
Kaffe och te är gratis för skolans elever.

Alla elever får SL-kort oavsett hur långt från
skolan man bor. När man fyllt 20 år, och får det
högre studiebidraget, får man istället samma
summa insatt på SL-kortet.

I Åkersberga har vi en skolbuss som plockar
upp eleverna från Åkersberga Centrum, Gillinge
och Brottby. Bussen går två vändor per dag, så
att eleverna är på skolan 8:00 eller 9:00.

Vi är en friskola som finns i både Österåker och Norrtälje kommun.
Vi har drivit Skärgårdsgymnasiet i 14 år, och fokuserar på verklighetsanpassade
yrkesutbildningar.

Välkommen till Skärgårdsgymnasiet



Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1 100p

Programgemensamt
Bygg och anläggning 1 200p
Bygg och anläggning 2 200p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Med reservation för ändringar.

Efter gymnasiet är det vanligt att arbeta som lärling för att få
mångsidig yrkesträning och bli skicklig som byggnadsarbetare.

Det här lär du dig
Till exempel snickeri, anläggningsarbete, att köra
anläggningsfordon, målning och betongarbeten.
I yrkesteorin kommer du att läsa ritningar samt lära dig
olika materials egenskaper. Alla ämnen är viktiga! Har du
inte lägst betyg E från alla kurser som ingår i programmet,
även i de gymnasiegemensamma ämnena, blir det problem
att få arbete med lärlingsavtal efter utbildningen.

Du behöver kunna arbeta självständigt och vara händig, ha
sinne för färg och form och inte vara rädd för höjder eller
obekväma arbetsförhållanden.

APL
Utbildningen innehåller minst 15 veckors APL under år 2-3.
Då är du ute på en eller flera arbetsplatser där du får
möjlighet att känna på yrket utanför skolbänken. Du får
även chans att knyta viktiga kontakter med olika
arbetsgivare.

Efter gymnasiet
Inom branschen finns företag av olika storlekar. En del
byggnadsarbetare bor och arbetar borta under veckorna
och reser bara hem till helgerna. Det finns också möjligheter
att söka arbete utomlands.

För dig som vill arbeta inom något av de många yrken som finns inom bygg- och
anläggningsbranschen. Du kan exempelvis utbilda dig till anläggningsförare,
byggnadsträarbetare (snickare), betongarbetare, byggnadsmålare,
byggnadsplåtslagare, glastekniker, golvläggare, murare eller väg- och
anläggningsarbetare.

BYGG – GRÄVMASKINIST – MÅLERI

Bygg- och anläggningsprogrammet
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Inriktning
Husbyggnadsprocessen 200p
Husbyggnad 1 100p
Husbyggnad 2 200p
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200p

Programfördjupning
Mur- och putsverk 1
– grundmurar 100p
Betong 1
– lågform och platta på mark 100p
Trä 1 – stommar 100p
Trä 2 – beklädnad 100p
Trä 3 – montage 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

I årskurs ett läser du tillsammans med måleri-
och anläggningseleverna 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 Byggbranschens
Yrkesnämnd (BYN), vilket innebär att branschen
anser att vi har rätt utrustning och
utbildningsmoment. Vi är anslutna till ID06.

BYGG
Inriktning: Husbyggnad
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SKG-BAHUS
SKG-BAHUS0L
SKG-IMVBA (G)



Inriktning
Anläggningsförare 1 200p
Anläggningsförare 2 200p
Anläggningsförare 3 200p
Anläggningsförare 4 200p
Anläggningsförare – process 100p

Programfördjupning
Anläggning – vägbyggnad 100p
Anläggning – ledningsbyggnad 200p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

I årskurs ett går du till exempel i Åkersberga och
läser tillsammans med husbyggnads- och
målerieleverna. Du får grundläggande
kunskaper inom bygg- och
anläggningsbranschen.

I årskurs två och tre kommer du få lära dig
hantera och köra 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.

GRÄVMASKINIST
Inriktning: Anläggningsfordon
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SKG-BAANL
SKG-BAANL0L
SKG-IMVBA (G)

NTM-BAANL0L
NTM-IMVBA (G)
NTM-IMYBAfe (I))



Inriktning
Måleriprocessen 200p
Måleri 1 200p

Programfördjupning
Måleri 2 200p
Måleri 3 200p
Måleri 4 200p
Måleri 5 200p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

I årskurs ett läser du tillsammans med
husbyggnads- och anläggningseleverna 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 tapetsering.
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.

MÅLERI
Inriktning: Måleri
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SKG-BAMAL
SKG-BAMAL0L
SKG-IMVBA (G)



Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p

Historia 1a1 50p

Idrott och hälsa 1 100p

Matematik 1a 100p

Naturkunskap 1a1 50p

Religionskunskap 1 50p

Samhällskunskap 1a1 50p

Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1 100p

Programgemensamt
Datorteknik 1a 100p

Elektromekanik 100p

Energiteknik 1 100p

Mekatronik 1 100p

Individuellt val 200p

Gymnasiearbete 100p

Med reservation för ändringar.

Det här lär du dig
Du lär dig grunderna inom ellära, elteknik, elektronik,
energiteknik och styrteknik. Det är viktigt att kunna läsa och
förstå ritningar och instruktionsböcker.

Du läser en stor del teori, däribland matematik. Framför allt
får du använda dina kunskaper i formellösning.

APL
Utbildningen innehåller minst 15 veckors APL, på en eller
flera arbetsplatser, där du får möjlighet att känna på yrket
utanför skolbänken. Du får även chans att knyta viktiga
kontakter med olika arbetsgivare.

Efter gymnasiet
Du arbetar vanligtvis med installation, underhåll, service,
tillverkning och försäljning av elektrisk eller elektronisk
utrustning eller med energiteknik.

Du kommer att arbeta inom ett område som ständigt
utvecklas. Du får därför vara beredd på att kontinuerligt lära
dig nya saker. Dina grundkunskaper i till exempel svenska,
engelska och matematik är ofta viktiga för att följa med i den
tekniska utvecklingen och klara av ditt arbete.

El- och energiprogrammet passar dig som vill arbeta med datorer, elektronik,
elteknik och energiteknik. Du kan utbilda dig till yrken som automationstekniker,
driftoperatör, elektriker, nätverkstekniker med mera.

NÄTVERKSTEKNIKER– ELEKTRIKER – LINJEMONTÖR

El- och energiprogrammet
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Inriktning
Dator- och nätverksteknik 100p
Elektronik och mikrodatorteknik 100p
Nätverksteknik 100p
Kommunikationsnät 1 100p

Programfördjupning
Nätverksadministration 100p
Nätverkssäkerhet 100p
Datorteknik 1b 100p
Support och hemservice 100p
Praktisk ellära 100p
Nätverksteknologier 100p
Programmering 1 100p
Datorsamordning och support 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få

grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som
är tekniskt intresserad och gillar att arbeta
praktiskt.

Efter utbildningen kan du arbeta med
elinstallationer eller dator- och
kommunikationssystem. Du kan börja jobba
direkt efter utbildningen eller fortsätta studera
inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa
kurser inom det individuella valet som ger
grundläggande högskolebehörighet.

NÄTVERKSTEKNIKER
Vill du ha möjlighet att arbeta med datorer på
olika sätt? Då kan inriktningen Dator- och
kommunikationsteknik på El- och
energiprogrammet vara något för dig. Du får en
bred grundutbildning att installera, underhålla
och reparera datorsystem. Utbildningen är en
praktisk datautbildning men med stora
teoretiska inslag. Inriktningen ger möjlighet till
jobb som till exempel elektronikreparatör, IT-
tekniker, nätverkstekniker och supporttekniker.

NÄTVERKSTEKNIKER
Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik
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NTM-EEDAT
NTM-IMVEE (G)
NTM-IMYEEfe (I)



Inriktning
Elkraftteknik 100p
Praktisk ellära 100p
Elinstallationer 200p
Kommunikationsnät 1 100p

Programfördjupning
Lågspänningsnät 100p
Elmätteknik 1 100p
Entrepenörskap 100p
Belysningsteknik 100p
Elmotorstyrning 100p
Larm-, övervaknings-
och säkerhetssystem 100p
Verktygs-
och materialhantering 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

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
genom 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.

ELEKTRIKER
Inriktning: Elteknik
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NTM-EEELT
NTM-IMVEE (G)
NTM-IMYEEfe (I)

SKG-EEELT
SKG-EEELT0L
SKG-IMVEE (G)



Inriktning
Avhjälpande underhåll 1 100p
Energiteknik 2 100p
Förnybar energi 100p
Praktisk ellära 100p

Programfördjupning
Vatten- och processkemi 100p
Kraft- och värmeteknik 1 200p
Mät- och reglerteknik 100p
Vatten- och miljöteknik 100p
Miljö- och energikunskap 100p
Engelska 6 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram
som leder till en yrkesexamen.

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som
är tekniskt intresserad och gillar att arbeta
praktiskt. Efter utbildningen kan du arbeta med
elinstallationer, system för automatiserad
produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller
datorer och kommunikation.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen
eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.

Energiteknik
Inriktningen ska ge dig kunskaper om drift,
underhåll och servicefunktioner inom
branscherna för energi, miljö, vatten och
processer. Inriktningen ger möjlighet till jobb
som till exempel driftoperatör vid elverk,
värmeverk eller driftoperatör inom vatten- och
miljöteknik.

APL
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera
arbetsplatser och kallas arbetsplatsförlagt
lärande. APL är en viktig del av din utbildning.
Skolan har samarbete med ett stort antal
arbetsplatser i regionen. Det är många mindre
företag, men också större arbetsplatser. Om
man visar bra motivation och arbetsvilja på den
arbetsplats där man gör sin APL, så har man
skaffat sig de bästa förutsättningar när det är
dags att anställa personal.

LINJEMONTÖR
Inriktning: Energiteknik
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NTM-IMVEE (G)
NTM-IMYEEfe (I)



Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1 100p

Programgemensamt
Fordons- och transport-
branschens villkor och
arbetsområden 200p
Fordonsteknik - Introduktion 200p

Med reservation för ändringar.

FORDON
Du som som läser inriktning Personbil får lära sig praktiska
och teoretiska grunder om hur bilar och motorer fungerar,
samt baskunskaper i att utföra service och reparationer på
bilar.

Vi erbjuder även utbildning inom karosseri och lackering, i
samarbete med Lugnetgymnasiet, en branschskola i Falun.
För mer information kontakta
tommy.gerrbrand@skargards.se

TRANSPORT
Elever som läser inriktning transport har goda möjligheter
till att nå behörigheterna B, C, CE (alternativt D).

Väljer du persontransporter har du möjlighet att ta buss-
och taxiförarkort.

Om du är nationellt behörig och klarar ordinarie kurser har
du goda möljigheter att klara YKB.

APL
Utbildningen innehåller minst 15 veckors APL på en eller
flera arbetsplatser där du får möjlighet att känna på yrket
utanför skolbänken. Du får även chans att knyta viktiga
kontakter med olika arbetsgivare. OBS! detta gäller inte
inriktning karosseri och lackering.

Fordons- och transportprogrammet är för dig som gillar fordon, motorer och
teknik. Hos oss kan du välja att bli bilmekaniker, billackerare, bilplåtslagare,
buss-, taxi- eller lastbilschaufför.

FORDON – TRANSPORT

Fordons- och transportprogrammet
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Inriktning
Personbilar – basteknik 100p
Personbilar
– verkstad och elteknik 100p
Personbilar
– service och underhåll 1 100p
Personbilar
– service och underhåll 2 100p

Programfördjupning
El- och hybridfordon 1 100p
Personbilar
– förbränningsmotorer 100p
Personbilar – kraftöverföring 100p
Personbilar -chassi och bromsar 100p
Personbilar – system- och
diagnosteknik 1 200p
Personbilar – system- och
diagnosteknik 2 200p
Servicekunskap 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

Under årskurs ett får du grundläggande
kunskaper 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 kommer du att
utveckla dina kunskaper som du fick under
första året. Bland annat får du lära dig mer inom
ämnen som motorteknik, fordonsteknik, el och
fordonselektronik, AC-system, mätteknik samt
felsökning.

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. Vi
möter branschens förväntningar med modern
utbildning även inom el och hybridfordon. Allt
för att ge dig den bästa förberedelsen för livet
efter gymnasiet.

FORDON
Inriktning: Personbil
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SKG-FTPER
SKG-FTKAR
SKG-FTPER0L
SKG-IMVFT (G)



Inriktning
Yrkestrafik 1a 200p
Yrkestrafik 1b 300p

Programfördjupning
Godstrafik 200p
Entreprenörskap 100p

Lastbilsmonterad kran 100p

Godstransporter
– specialisering 100p

Fordonskombinationer
– godstransporter 200p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

Under årskurs ett får du grundläggande
kunskaperna inom fordons- och
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 godkända betyg i de av
Skolverkets fastställda kurserna 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. Dessutom kan du läsa till
behörighet för Truck (A och B) och ADR (farligt
gods).

Vi samarbetar med Transportfackens Yrkes- och
Arbetsmiljönämnd (TYA).

TRANSPORT
Inriktning: Transport
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SKG-FTTRA
SKG-FTTRA0L
SKG-IMVFT (G)



Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 eller Svenska
som andraspråk 1 100p

Programgemensamt
Entreprenörskap 100p
Servicekunskap 100p
Branschkunskap inom handel
och administration 100p
Information och
kommunikation 1 100p

Med reservation för ändringar.

Undervisningen är både teoretisk och praktisk. Du kommer
även att få kunskaper om hur du blir en bra säljare och hur
du bemöter kunder i olika sammanhang. Du kommer att
lära dig alltifrån praktisk marknadsföring till att skapa en
nätbutik, samt företagsekonomi och affärskommunikation.
Undervisningen i de gymnasiegemensamma ämnena är
anpassade mot det program du har valt, i syfte att göra
undervisningen relevant för ditt framtida yrkesliv. Du kan
välja till högskolepaketet, vilket innebär att du läser mer
svenska och engelska, som ger dig behörig till högre studier.

Det här lär du dig
I skolans egna kafé får du erfarenhet av försäljning, service
och kassavana. I årskurs tre läser du kursen
Entreprenörskap och Företagande och ges möjlighet att
driva ett UF-företag, där du lär dig hela processen från
uppstart till avveckling.
Du får en bred utbildning där du lär använda digitala
hjälpmedel, bla. för att kunna marknadsföra produkter och
göra ekonomiska beräkningar.

APL
Utbildningen innehåller 20 veckors APL (arbetsplatsförlagt
lärande) där du som elev får praktiska erfarenheter inom
olika handelsrelaterade yrken. Det innebär även en chans till
att skapa viktiga kontakter med framtida arbetsgivare.

Handelsprogrammet är för dig som vill arbeta inom handeln, med fokus på
försäljning och service. Dessutom får du gedigna kunskaper i företagande,
vilket gör dig väl förberedd att starta eget företag.

HANDELS

Handels- och administrationsprogrammet

Sidan 15



Inriktning
Personlig försäljning 1 100p
Affärsutveckling och ledarskap 100p
Praktisk marknadsföring 1 100p
Inköp 1 100p
Näthandel 1 100p

Programfördjupning
Receptions-
och konferensservice 100p
Affärskommunikation 100p
Entreprenörsskap och
företagande 100p
Företagsekonomi 1 100p
Personlig försäljning 2 100p
Handel – specialisering 100p
Praktisk marknadsföring 2 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

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 ger dig
förberedelser inför APL (Arbetsplatsförlagt
lärande) och ditt kommande yrkesliv.
I utbildningen ingår 20 veckors APL, där du får
möjlighet att praktisera dina kunskaper på olika
arbetsplatser.

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.

HANDELS
Inriktning: Handel och service
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SKG-IMVHA (G)



Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1 100p

Programgemensamt
Entreprenörskap 100p
Hantverk – introduktion 200p
Tradition och utveckling 100p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Med reservation för ändringar.

Skärgårdsgymnasiet Norrtälje
Här går du frisörinriktningen där får du använda din kreativa
sida och du får lära dig hur man skapar med materialet hår.
Utbildningen fokuserar på praktiska kunskaper och du
kommer att lära dig allt från olika klipptekniker, till
hårstyling och färgning. I skolans frisörsalong får du öva på
kundbemötande och kundservice i en verklighetstrogen
miljö.

Skärgårdsgymnasiet Åkersberga
Här är första året gemensamt för FRISÖR och STYLIST, och
du får grundläggande kunskaper i hantverksyrket.

Efter först året får du välja mellan inriktningarna FRISÖR och
STYLIST. I skolans lokaler finns frisörsalong, nagelsalong
samt makeup-salong.

FRISÖR fokuserar på praktiska kunskaper och du kommer
att lära dig allt från olika klipptekniker, till hårstyling och
färgning. I skolans frisörsalong får du öva på
kundbemötande och kundservice i en verklighetstrogen
miljö.

Är du intresserad av make up, kläder, styling och naglar, så
är STYLIST rätt inriktning för dig. Här kommer du att arbeta
med att utforma och genomföra olika projekt samt att
arbeta med en rad olika makeup-tekniker.

Gillar du mode, make-up, skönhet, trender, färg och form så är
Hantverksprogrammet något för dig. Samtliga lärare på Hantverksprogrammet är
behöriga med lång erfarenhet. På Hantverksprogrammet är studiebesök och besök
vid mässor en naturlig del av utbildningen, för att komma i kontakt med det
framtida yrkeslivet.

FRISÖR – STYLIST

Hantverksprogrammet

Sidan 17



Inriktning
Frisör 1 200p
Material och miljö 100p

Programfördjupning
Frisör 2 200p
Frisör 3 200p
Frisör 4 200p
Frisör 5 200p
Frisör 4 – specialisering 50p
Frisör 6b 50p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

Hantverksprogrammet med inriktning frisör är
en praktisk utbildning för dig som har känsla för
stil och form och vill arbeta med människor efter
gymnasiet.

Utbildningen innehåller praktiska och teoretiska
moment som klippning, färgning, frisyrdesign
och extensions samt inslag av barberarmoment.
Hos oss får du lära dig allt som hör till
frisöryrket och vi jobbar med kundbemötande,
service och försäljning.

Du får arbeta praktiskt redan under första året.
Med tillvalskurser kan du bredda dina
kunskaper inom yrket. Vi förbereder dig inför
delprov och gesällprov 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 vilket innebär att du får mycket träning
under utbildningen och ger dig förberedelser
inför ditt kommande yrkesliv.

FRISÖR
Inriktning:
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist
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NTM-HVFRS
NTM-HVFRS0L
NTM-IMVHV (G)
NTM-IMYHVfe (I)

SKG-HVFRS
SKG-HVFRS0L
SKG-IMVHV (G)



Inriktning
Frisör 1 200p
Material och miljö 100p

Programfördjupning
Hår & makeup stylist 2 200p
Hår & makeup stylist 3 200p
Hår & makeup stylist 4 200p
Formgivning 1 100p
Formgivning 2 100p
Servicekunskap 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

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 hur man
sminkar allt från skönhet till skador och sår,
färg- och stilanalys, färglära, naglar och
hårstyling.

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.

STYLIST
Inriktning:
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist
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SKG-HVFRS
SKG-HVFRS0L
SKG-IMVHV (G)



Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 eller Svenska
som andraspråk 1 100p

Programgemensamt
Biologi 1 100p
Entreprenörskap 100p
Naturbruk 200p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Med reservation för ändringar.

Det här lär du dig
Du lär dig mycket om olika växter och djur och om
samspelet mellan människan och naturen – både i teori och
praktik. Utbildningen ger dig även goda kunskaper om vår
miljö.

APL
Utbildningen innehåller minst 15 veckors APL under år 2
och 3. Då är du ute på en eller flera arbetsplatser där du får
möjlighet att känna på yrket utanför skolbänken.
Du får även chans att knyta viktiga kontakter med olika
arbetsgivare. Skolan har goda kontakter och samarbetar
med olika företag inom djurskötselnäringen.

Skolans egen hemgård är förlagd till Färsna gård i Norrtälje.
Där finns djur och undervisningslokaler som skolan
disponerar.

Skolan har ett samarbete med Norrtälje naturvårdsstiftelse.

Efter gymnasiet
Yrkesexamen ger grundläggande behörighet till
yrkeshögskolan. Där finns utbildningar inom till exempel
djurvård, djursjukvård, hovslageri, greenkeeper,
trädgårdsmästare, ridinstruktör, park- och trädvårdare, jord-
och skogsbruk.

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till yrkesexamen.
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark,
vatten eller skog. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta
studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser inom det
individuella valet som ger grundläggande högskolebehörighet.

HÄSTSKÖTARE – LANTBRUK – SKOGSBRUK – DJURVÅRD

Naturbruksprogrammet
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Inriktning
Djurens biologi 100p
Djurhållning 100p
Fordon och redskap 100p
Hästkunskap 1 100p
Hästkunskap 2 100p
Ridning och körning 200p

Programfördjupning
Hästkunskap 3 100p
Ridning 1 100p
Ridning 2 100p
Aktivitetsledarskap 100p
Djuren i naturbruket 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som
vill arbeta med växter, djur, mark, vatten och
skog. Du kan börja jobba direkt efter
utbildningen eller fortsätta studera inom
yrkeshögskola eller högskola.

HÄSTSKÖTARE
Du får kunskap om hästar och om deras
beteende och hälsa. Du får lära dig hur du
sköter om och utfodrar hästar, skötsel av stall
och hästutrustning samt tillhörande
anläggningar. Du utvecklar din förmåga att
arbeta med hästar på ett säkert och etiskt sätt.
Inriktningen ger möjlighet till exempelvis jobb
som hästskötare och tävlings-groom inom
hästsporten.

Utbildningen är yrkesförberedande och ger goda
kunskaper om hästar. Du får kunskaper om
hästens beteende och behov samt samspelet
mellan häst och människa. I ridkurserna lär du
dig grundläggande kunskaper i hoppning och
dressyr samt hantering av olika typer av hästar.

APL
För oss är det viktigt med en
verklighetsförankrad utbildning. Därför har vi ett
nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande
(APL).

HÄSTSKÖTARE
Inriktning: Hästhållning
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NTM-NBHAT
NTM-NBHAT0L
NTM-IMVNB (G)
NTM-IMYNB (G)



Inriktning
Marken och växternas biologi 100p
Fordon och redskap 100p
Djuren i naturbruket 100p
Lantbruksdjur 1 100p
Lantbruksmaskiner 1 100p
Byggnadsunderhåll 100p
Växtodling 1 100p

Programfördjupning
Lantbruksdjur 2 100p
Lantbruksmaskiner 2 100p
Serviceteknik – naturbruk 1 100p
Motor- och röjmotorsåg 1 100p
Växtodling 2 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som
vill arbeta med växter, djur, mark, vatten och
skog. Du kan börja jobba direkt efter
utbildningen eller fortsätta studera inom
yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa
kurser inom det individuella valet som ger
grundläggande högskolebehörighet.

LANTBRUK
Inriktningen lantbruk ska ge kunskaper om
mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik.
Inriktningen ska också ge kunskaper om
växternas betydelse för naturbruket, miljön och
människors hälsa. I inriktningen betonas de
biologiska sambanden som ligger till grund för
olika verksamheter.
Inriktningen ska ge kunskaper om produktion av
varor och tjänster och om lantbrukets betydelse
för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och
landskapsvård.
Inriktningen kan till exempel leda till arbete med
växtodling, lantbruksmaskiner, djurhållning och
landsbygdstjänster.

APL
För oss är det viktigt med en
verklighetsförankrad utbildning. Därför har vi ett
nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande
(APL).

LANTBRUK
Inriktning: Lantbruk
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NTM-NBLAN
NTM-IMVNB (G)
NTM-IMYNB (G)



Inriktning
Marken och växternas biologi 100p
Motor- och röjmotorsåg 1 100p
Mångbruk av skog 100p
Terrängtransporter 100p
Virkestransport med skotare 100p
Skogsskötsel 1 100p
Virkeslära 100p

Programfördjupning
Skogsskötsel 2 100p
Motor- och röjmotorsåg 2 100p
Småskalig skogsteknik 100p
Avverkningsmaskiner 100p
Natur- och landskapsvård 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som
vill arbeta med växter, djur, mark, vatten och
skog. Du kan börja jobba direkt efter
utbildningen eller fortsätta studera inom
yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa
kurser inom det individuella valet som ger
grundläggande högskolebehörighet.

SKOGSBRUK
Inriktningen skog ska ge kunskaper om skogen
som en förnybar och uthållig resurs.
I inriktningen betonas tekniska och biologiska
kunskaper för en hög avkastning med bibehållen
biologisk mångfald. Inriktningen skog ska också
ge kunskaper om skogen för rekreation och
upplevelser.
Inriktningen kan till exempel leda till arbete som
skogsmaskinförare, arbete med
skogsmaskinservice eller med skogs-, vilt- och
vattenvård.

APL
För oss är det viktigt med en
verklighetsförankrad utbildning. Därför har vi ett
nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande
(APL).

SKOGSBRUK
Inriktning: Skogsbruk
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Inriktning
Djuren i naturbruket 100p
Djurens biologi 100p
Djurhållning 100p
Sällskapsdjur 1 100p
Djurvård inom djurens hälso-
och sjukvård 1 100p

Programfördjupning
– Arbete med hund
Hundkunskap 1 100p
Hundkunskap 2 100p
Hundkunskap 3 100p
Träning av hund 100p
Aktivitesledarskap 100p
Djur specialisering A 100p
Djur specialisering B 100p

Programfördjupning
– Djurvårdare
Sällskapsdjur 2 100p
Djur i zoohandel 200p
Hundkunskap 1 100p
Djur specialisering C 100p
Djur specialisering D 100p
Aktivitetsledarskap 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som
vill arbeta med växter, djur, mark, vatten och
skog. Du kan börja jobba direkt efter
utbildningen eller fortsätta studera inom
yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa
kurser inom det individuella valet som ger
grundläggande högskolebehörighet.

ARBETE MED HUND
Du lär dig om hundars användningsområden,
mentalitet, dressyr och träning av hund mot
uppsatta mål, anatomi, fysiologi, avel och
utfodring. Du lär dig om hundars beteende och
samspel mellan hund och människor.

Inriktningen ger möjlighet till jobb t.ex. arbete
med hund inom tull, försvarsmakten och att
starta eget företag inom området hund.

DJURVÅRDARE
Du lär dig om smådjur, deras beteende,
egenskaper, behov och skötsel. Du får kunskap
om djurartens biologi och deras ursprung, samt
djursjukvård. Inriktningen ger möjlighet till jobb
t.ex. djurvårdare, i zoobutik eller djurklinik.

APL
För oss är det viktigt med en
verklighetsförankrad utbildning. Därför har vi ett
nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande
(APL).

DJURVÅRD
Inriktning: Djurvård
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NTM-NBDJR
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NTM-IMVNB (G)
NTM-IMYNB (G)



Inriktning
Djuren i naturbruket 100p
Djurens biologi 100p
Djurhållning 100p
Sällskapsdjur 1 100p
Djurvård inom djurens hälso-
och sjukvård 1 100p

Programfördjupning
Hundkunskap 1 100p

Hundkunskap 2 100p

Hundkunskap 3 100p

Träning av hund 100p

Djur specialisering 100p

Djurvård inom djurens hälso-
och sjukvård 2 200p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

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.

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

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.

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.

DJURVÅRD
Inriktning: Djurvård
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SKG-NBDJR
SKG-NBDJR0L
SKG-IMVNB (G)



Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1 100p

Programgemensamt
Hygien 100p
Branschkunskap inom
restaurang och livsmedel 100p
Service och bemötande 1 100p
Livsmedels- och
näringskunskap 1 100p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Med reservation för ändringar.

Det här lär du dig
Du lär dig grunderna inom servering, konditori och
matlagning. Här ingår även kunskaper om försäljning,
service, hygien, näringslära och specialkoster. Under
utbildningen är helhetsbilden viktig – från råvara till färdig
produkt.

APL
Utbildningen innehåller minst 15 veckors APL under år 2
och 3. Då är du ute på en eller flera arbetsplatser där du får
möjlighet att känna på yrket utanför skolbänken. Du får
även chans att knyta viktiga kontakter med olika
arbetsgivare.

Efter gymnasiet
Du kan till exempel söka arbete på restauranger, bagerier,
mässor, festvåningar och livsmedelsbutiker.
Du kommer att arbeta med service på både stora och små
arbetsplatser och i direkt kontakt med dina kunder.
Försäljning är en stor näringsgren. Livsmedelsföretag, stora
matbutiker och småbutiker behöver alla arbetskraft med
säljvana och produktkännedom.

För dig som vill arbeta med att laga mat på restaurang, baka bröd eller med
försäljning av mat och dryck. Du bör ha blick för färg och form och måste vara
noga med hygienen då du handskas med livsmedel. Du får en känsla för service och
kunskap om det du säljer.

BAGERI och KONDITORI – RESTAURANG

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
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Inriktning
Bageri 1 100p
Konditori 1 100p
Choklad och konfektyr 100p

Programfördjupning
Bageri 2 200p
Bageri 3 100p
Bageri 4 100p
Konditori 2 200p
Konditori 3 100p
Konditori 4 100p
Konditori – specialisering 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

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.

I årskurs ett får du 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 tillverka bageri- och
konditoriprodukter på ett ekonomiskt sätt.
Du får även lära dig vad god service innebär.

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
ger dig förberedelser inför ditt kommande
yrkesliv.

BAGERI och KONDITORI
Inriktning: Bageri och konditori
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NTM-RLBAG
NTM-RLBAG0L
NTM-IMVRL (G)
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Inriktning
Mat och dryck i kombination 100p
Matlagning 1 100p
Servering 1 100p

Programfördjupning
Entreprenörskap 100p
Drycker och ansvarsfull
alkoholservering 100p
Matlagning 2 200p
Matlagning 3 200p
Matsalshantverk 100p
Servering 2 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

I årskurs ett läser du tillsammans med bageri-
och konditorieleverna och får grundläggande
kunskaper inom restaurang- och
livsmedelsbranschen.

I årskurs två och tre arbetar vi för att du ska få
en helhetsbild inom restaurangyrket.
Du kommer få fördjupade kunskaper i servering
och matlagning, lära dig att bemöta gäster samt
laga fantastiska måltider.

Matsalsarbetet innebär att du får lära dig allt om
att dekantera, presentera menyer, kombinera
och servera dryck till maten. Här kommer du få
arbeta i vår bar och lära dig alla klassiska
drinkar, perfekt för dig som vill bli bartender.

I köket arbetar vi med kalla och varma rätter.
Du kommer få ingående kunskaper i pastry –
“efterrättsavdelningen” – där vi bland annat
arbetar med choklad och konfektyr.

Utbildningen bedrivs huvudsakligen i form 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 branschen för att du
ska ha möjlighet att få se olika typer av
restauranger under din APL.

RESTAURANG
Inriktning: Kök och servering
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Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 eller Svenska
som andraspråk 1 100p

Programgemensamt
Elkraftteknik 100p
Systemuppbyggnad 100p
Verktygs-
och materialhantering 100p
Värmelära 100p

Med reservation för ändringar.

Det här lär du dig
Du får grundläggande kunskaper i service, underhåll,
installation, drift och produktion inom energiområdet.
Du ska kunna hantera den utrustning som används för att
värma upp fastigheter och andra lokaler, för att kyla eller
värma livsmedel med mera. VVS-inriktningen ger dig arbete
inom byggbranschen med nybyggnad, reparation och
underhåll.

APL
Utbildningen innehåller minst 15 veckors APL under år 2-3.
Då är du ute på en eller flera arbetsplatser där du får
möjlighet att känna på yrket utanför skolbänken. Du får
även chans att knyta viktiga kontakter med olika
arbetsgivare.

Efter gymnasiet
Den tekniska grundkunskap du får inom programmet är
användbar inom många områden. Du kan arbeta med
service, underhåll och installation inom energiområdet.

Yrkesexamen ger grundläggande behörighet till
yrkeshögskolan. Där finns utbildningar till
anläggningsingenjör, fastighetstekniker och
fastighetsingenjör, industrimontör, VVS-projektör med mera.

Det är en fördel om du är intresserad av teknik, fysik och
matematik.

VVS och fastighetsprogrammet passar dig som vill arbeta inom områdena där
kunskaper om energi och miljö är viktiga. Du utbildar dig för yrken som
fastighetsskötare, kylmontör, ventilationsmontör, VVS-montör, industrimontör
med mera.

FASTIGHET – KYLTEKNIKER – VVS

VVS & fastighetsprogrammet
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Inriktning
Praktisk ellära 100p
Fastighetsförvaltning 100p
Fastighetsservice – byggnader 100p

Programfördjupning
Luftbehandling 100p
Fastighetskommunikation 100p
Fastighetsautomation 1 100p
Värmeteknik 1 100p
VVS svets och lödning rör 100p
VVS-teknik 100p
Fastighetsservice – elarbeten 100p
Fastighetsservice – VVS 100p
Fastighetsservice – ytor 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

VVS- och fastighetsprogrammet vänder sig till
dig som vill arbeta med tekniska system i
byggnader som svarar för värme, ventilation,
vatten och avlopp samt fastighetsservice.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen
eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
Du kan också välja att läsa kurser inom det
individuella valet som ger grundläggande
högskoleförberedelser.

FASTIGHET
Du lär dig om service, drift, underhåll,
uppbyggnad av system i energitekniska
anläggningar och funktioner hos system med
tillhörande komponenter. Inriktningen ger
möjlighet till jobb som till exempel
fastighetstekniker, fastighetsskötare eller
fastighetsvärd.

APL
För oss är det viktigt med en
verklighetsförankrad utbildning. Därför har vi ett
nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande
(APL).

FASTIGHET
Inriktning: Fastighet
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Inriktning
Praktisk ellära 100p
Kyl- och värmepumpsteknik
– grund 100p
Kyl- och värmepumpsteknik
– miljö och säkerhet 100p

Programfördjupning
Luftbehandling 100p
Kyl- och värmepumpsteknik
– installation 200p
Kyl- och värmepumpsteknik
– energieffektivisering 100p
Kyl- och värmepumpsteknik
– service 200p
Mät- och reglerteknik 100p
VVS svets och lödning rör 100p
Värmeteknik 1 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

VVS- och fastighetsprogrammet vänder sig till
dig som vill arbeta med tekniska system i
byggnader som svarar för värme, ventilation,
vatten och avlopp samt fastighetsservice.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen
eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
Du kan också välja att läsa kurser inom det
individuella valet som ger grundläggande
högskoleförberedelser.

KYL- och VÄRMEPUMPSTEKNIKER
Du lär dig om installation, service, drift och
underhåll av till exempel kyl- och frysdiskar och
värmepumpar. Inriktningen ger möjlighet till
jobb som till exempel kylmontör eller
kyltekniker.

APL
För oss är det viktigt med en
verklighetsförankrad utbildning. Därför har vi ett
nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande
(APL).

KYLTEKNIKER
Inriktning: Kyl- och värmepumpsteknik
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Inriktning
Entreprenadteknik 100p
Sanitetsteknik 1 100p
Värmeteknik 1 100p

Programfördjupning
Luftbehandling 100p
Sanitetsteknik 2 100p
Kyl- och värmepumpsteknik
– grund 100p
Injusteringsteknik 100p
VVS gassvetsning rör 100p
VVS-teknik 200p
Värmeteknik 2 100p
VVS svets och lödning rör 100p

Du kan lägga till högskolepaketet, för att få
grundläggande högskolebehörighet.

Med reservation för ändringar.

VVS- och fastighetsprogrammet vänder sig till
dig som vill arbeta med tekniska system i
byggnader som svarar för värme, ventilation,
vatten och avlopp samt fastighetsservice.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen
eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
Du kan också välja att läsa kurser inom det
individuella valet som ger grundläggande
högskoleförberedelser.

VVS-montör
Du lär dig om installation, service och underhåll
av värme- och sanitetssystem. Inriktningen ger
möjlighet till jobb som till exempel montör inom
VVS, service och entreprenader.

APL
För oss är det viktigt med en
verklighetsförankrad utbildning. Därför har vi ett
nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande
(APL).

VVS
Inriktning: VVS
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Programinriktat val (IMV)

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 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)

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som
saknar godkända betyg för behörighet till ett
yrkesprogram eller programinriktat val.
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.

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN



Ordlista
• APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Eleverna är ute på ett företag och samtliga yrkesprogram har minst 15 veckor under utbildningstiden.
• Gymnasielärling

Du är minst 50% på ett företag – resten är studier på skolan. Vi rekommenderar det från åk 2 eller 3, eftersom
du behöver förkunskaper för att lärlingstiden ska ge så mycket som möjligt.

• Introduktionsprogram
• Programinriktat val (IMR) syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt

program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. För att vara behörig till
gymnasiet måste du ha minst E i svenska, engelska, matematik och ytterligare 5 ämnen. Saknar du ett av
dessa betyg (ej svenska) kan du söka som IMR och läsa ikapp det ämnet under år 1.

• Yrkesintroduktion (IMY) vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett
yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett
arbete. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från
nationella program i gymnasieskolan.

• Anställningsbarhet
Det betyder att man har den kompetens och erfarenhet som krävs för att få anställning på arbetsmarknaden.
Vad som krävs för att vara anställningsbar kan variera till exempel i form av kompetens, flexibilitet,
utvecklingsförmåga och olika typer av personliga egenskaper.

• Högskolepaket
Det kan du välja som individuellt val för att få grundläggande behörighet till högskola/universitet. Innehåller
kurserna svenska 2/ svenska som andraspråk 2, svenska 3/ svenska som andraspråk 3 och engelska 6.

• Gymnasiebehörighet
För att vara behörig till ett nationellt program krävs att du har godkänt i svenska eller svenska som
andraspråk, engelska, matematik samt ytterligare fem ämnen. Det är din behörighet tillsammans med din
sammanlagda betygspoäng, så kallat meritvärde, som avgör om du antas. Betygspoängen baseras på dina 16
bästa betyg (eventuellt 17 betyg om du har betyg i moderna språk som språkval) från grundskolan.

• Studiebevis och examensbevis
När en elev inte uppfyller kraven för gymnasieexamen utfärdas istället ett studiebevis, dvs att eleven inte har
klarat alla kurser som krävs för att få ett examensbevis. Det innebär också att man inte är behörig att söka till
högskolestudier.

• Gymnasiepoäng
Det finns ingen direkt koppling mellan en kurs poängantal och dess undervisningstid. Istället ska poängen
motsvara arbetsbördan i kursen. Inom gymnasieförordningens ramar beslutar skolhuvudmannen om antalet
undervisningstimmar på varje kurs, varje ämnesområde och gymnasiearbetet, och även hur fördelningen av
undervisningstiden över läsåren ska göras.

Studie- och yrkesvägledare
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Öppet Hus
Välkommen på Öppet Hus i Åkersberga
• torsdag 10 december kl. 17.00–19.00
• lördag 16 januari kl. 11.00–15.00
• onsdag 14 april kl. 17.00–19.00

Välkommen på Öppet Hus i Norrtälje
• tisdag 1 december kl. 16.00–19.00
• lördag 16 januari kl. 11.00–15.00
• torsdag 29 april kl. 16.00–19.00

Här finns det möjlighet att träffa elever, lärare
och övrig personal samt se skolans lokaler.

Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. På vår hemsida
www.skargards.se uppdaterar vi eventuella
förändringar kring våra Öppna Hus.

Antagningen 2021
Vill du ha hjälp med din gymnasieansökan kan
du kontakta oss studie- och yrkesvägledare på
respektive skola.

Viktiga datum på www.gyantagningen.se
• 14 januari Ansökan öppnar

• 15 februari Ansökan stänger kl 23.59
• 15 april Preliminär antagningspoäng

visas och omval öppnar
• 17 maj Omval stänger kl 23.59
• 1 juli Resultatet av slutliga

antagningen visas
• 16 juli Sista svarsdag på

slutantagningsbeskedet
• 3 augusti Reservantagning 1
• 16 augusti Gymnasieskolorna tar över

reservantagningen
• 12 augusti Reservantagning 2

Prova-på-verksamhet
Under en dag eller en halv dag kan du komma och prova på det program som du är intresserad av.
På vår hemsida www.skargards.se/prova kan du fylla i en anmälan om du vill prova på ett eller
flera program.

Maria Nord Johansson
08-52526254
maria.nord.johansson
@skargards.se

Tommy Gerrbrand
08-52526255
tommy.gerrbrand@
skargards.se

Anne-Lie Thorström
073-6844759
anne-lie.thorstrom
@skargards.se

Studie- och yrkesvägledare
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Hitta hit
Kartor och kontaktuppgifter till våra skolor.
*1 Koordinaterna visas enligt SWEREF 99 TM och som pluskod


