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HEJ!
Det är vi som är de två rektorerna på Karlbergsgymnasiet. Nu har skolan 
precis startat och vi har i år tagit emot fler elever än på länge. Över 200 
nya elever har börjat hos oss i år, och det är fantastiskt roligt. Vi hoppas 
och tror att denna trend ska fortsätta även i framtiden.
Anledningen till att vi är så optimistiska inför framtiden är att vi tycker att 
Karlbergsgymnasiet är en väldigt bra skola. Detta märks inte minst i de 
stora framgångar vår skola har haft. Förra året var t ex Karlbergsgymna-
siet Sveriges mest framgångsrika UF-skola, och i år fick vi våra lärare pris 
som bästa UF-arbetslag i Fyrbodal. Dessutom har vi haft andra framgång-
ar: Ännu en svensk mästare i svetsning, finalplatser för två olika grupper i 
unga forskare inom naturvetenskap, för att nämna några saker.
Men den främsta anledningen till att vi tycker att Karlbergsgymnasiet är 
det bästa valet för dig är att vi har en engagerad och duktig personal som 
sätter eleven i fokus, och att vi har en blandning av olika program med 
lika många tjejer som killar på skolan. Detta skapar en god stämning och 
gör att eleverna trivs.
Det vore trevligt om du också vill bli en av oss. Första steget kan vara att 
besöka oss vid vårt Öppet hus den 15 november. Sedan tycker vi att du 
ska ta chansen att vara med och skugga en heldag på Karlbergsgymnasiet. 
Du kommer inte att ångra dig!
På Karlbergsgymnasiet arbetar vi utifrån följande vision:
En elev som har gått på Karlbergsgymnasiet ska utmärkas av trygghet, 
ansvarstagande och kreativitet, ha en god digital kom-
petens och vara väl förberedd för vidare studier och 
ett arbetsliv i ständig förändring.

Välkommen  
till oss på  
Karlberg!

Charlotte och Roger 



...det här är vårt KARLBERG! 

Det är vi som är styrelsen i elevkåren på Karlberg. Om du väljer 
Karlberg kan vi garantera att du inte bara kommer att få tre läro-
rika, utan även tre minnesvärda år på gymnasiet. Under lektions-
tid står lärarna för underhållningen, men mellan lektionerna är 
däremot vi med och bidrar till trivsel och sammanhållning här på 
skolan. 

Vi kommer bland annat att anordna den traditionella nattinne-
bandyn en kväll under höstterminen och även en mängd andra 
aktiviteter som kommer att uppskattas! 

Under dina tre gymnasieår kommer du inte bara att ha studier att 
syssla med utan också nöjen! 

Vi i elevkåren har aldrig ångrat att vi valde Karlberg, och vi kan 
försäkra dig om att detsamma kommer att gälla även för dig!

HUR SÖKER JAG?

ELEVKÅREN

På adressen www.gyansokan.se hittar du webbansökan 
(Dexter).  På www.gymnasium.se hittar du mer informa-
tion om gymnasievalet.

7/1  Användarkonto skickas ut till dig via posten
12/1  Webbansökan (Dexter) öppnas
5/2  Webbansökan stängs kl. 12:00
27/4  Webbplatsen öppnas för omval
15/5  Webbplatsen stängs för omval kl. 12:00

På ansökan rangordnar du dina val. Det program du helst vill 
komma in på väljer du i 1:a hand och det du näst helst vill läsa i 
2:a hand. Har du blivit antagen till ett högre val så stryks de lägre 
valen.

Preliminär antagning vecka 15
Du hämtar ditt besked hos Studie- och yrkesvägledaren (SYV) eller 
via webben. Beskedet ger dig en uppfattning om hur du ligger till i 
förhållande till andra sökande på de program du sökt. Detta antag-
ningsbesked är endast preliminärt. Slutlig antagning görs utifrån 
vårterminsbetyget.

Omval
Du för möjlighet att lägga till val eller ändra val. Kontakta din SYV 
så kan du få hjälp och information kring de förändringar som du 
vill göra. SYV på din skola hjälper dig gärna med information om 
vilken skola och program du ska söka.

Slutlig antagning 
Resultatet skickas hem till de sökande via post 1 juli. 
Svaret ger du via svarskort senast 24 juli.

Vad ska du bli när du blir stor?
Det är en svår fråga, tycker många. Vi på Karlbergsgymnasiet vill 
inspirera och hjälpa dig att välja en utbildning som leder till ett 
arbete som du kommer att trivas med.
Förenklat kan man tänka sig vägledning som en process i tre steg: 
Här är jag? Hit vill jag! Hur gör jag?

STUDIE- OCH  
YRKESVÄGLEDNING (SYV)
SYV på Karlberg heter Börje Ekman. Han hjälper dig att bygga upp 
de kunskaper och färdigheter som du behöver för att sedan på 
egen hand arbeta med de val du ska göra inom gymnasieskolan 
och till studier eller arbete efter avslutat program. Under din tid i 
gymnasiet så gör du olika val som också har betydelse för behörig-
het och meritpoäng för högskoleutbildning. 

Lycka till med ditt gymnasieval!

Vill du veta mer?
Börje Ekman, 0532 172 49, borje.ekman@amal.se

GYMNASIEINFO 
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Precis! Du kan verkligen räkna med Karlberg. Är det inte 
fantastiskt att Karlbergsgymnasiet erbjuder kostnadsfri 
läxhjälp i matematik för alla intresserade. 

Det är inte bara för skolans elever utan för alla studerande inom 
Åmåls kommun och även övriga intresserade anhöriga som vill få 
hjälp i matematik. Det kan vara allt från enkla mattetal till riktigt 
komplicerade uträkningar.  

Varför detta fina erbjudande? Jo många har svårt att få hjälp med 
matematik efter skoltid och vi på Karlberg vill på detta sätt öka 
dina möjligheter att lyckas med matten.

Varje onsdag mellan kl. 17:30 – 19:30 träffas vi i gamla badhuset 
för att räkna med Karlberg. Det bjuds på kaffe, saft, gifflar och 
kakor. 

Verksamheten började den 10 september och håller på hela läs-
året. Två av Karlbergsgymnasiets meriterade mattelärare, Tommy 
Gustavsson och Gustav Kallenius, är de som hjälper dig att lösa 
dina matteproblem.

RÄKNA MED KARLBERG
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RÄKNA MED KARLBERG
kostnadsfri läxhjälp i matematik

DU KAN ALLTID...



Skuggning innebär en spännande möjlighet för dig som 
känner dig osäker på vilket gymnasieprogram som passar 
dig bäst. 

Det innebär att du som elev på grundskolan får komma till oss på 
Karlbergsgymnasiet för att hälsa på, och vara med på undervis-
ningen under en dag. Du får en personlig guide, och vi kommer 
att göra vad vi kan för att du skall få en liten inblick i hur det är att 
vara student hos oss.

Om du är intresserad av att skugga, kontakta vår SYV direkt eller 
din studie- och yrkesvägledare som hjälper dig att ordna kontak-
ten med det program du vill följa.

Kontakt
Börje Ekman, tel. 0532-172 49
borje.ekman@amal.se

SKUGGNING 
- Besök Karlberg!



VARFÖR KARLBERG?

Filip Jovanov  
Estet

En skola med trevliga elever och lärare, samt bra 
undervisning och en väldigt bra stämning.

här ger några av våra Elever svar på frågan

Fiola Fejzullahi  
Samhäll

Programmet som jag ville läsa 
finns här i Åmål och då slipper 
jag pendla någon annanstans. 
Dessutom tycker jag att skolan 
verkar bra.

Jacob Kraaij  
Ekonomi

Hade hört att Karlberg skulle 
vara en bra skola och nära väg 
för mig, så jag slipper pendla  
till annan ort.

Christoffer  
Johnsson  
El och energi

Fastnade för skolan när vi var 
på besök. Hade redan innan 
hört många bra rykten om 
Karlberg.



Emma Lönnsjö  
Industri

Det verkar vara en bra skola 
med många bra lärare, dess-
utom nära skolväg för mig som 
bor i Åmål.

Jonathan Högberg  
Handel

Hade hört att det skulle vara 
en bra skola, som dessutom 
har det program jag vill läsa. 
Närmaste skolan för mig.

Per-Ole Lambrecht     
Natur

Mina syskon har gått på Karlberg och tyckte det 
var en bra och trevlig skola, det upplever jag 
stämmer. Behöver inte pendla någon annan-
stans, eftersom jag bor i Åmål och många av 
mina kompisar sökte hit  till NA också.



UNG FÖRETAGSAMHET
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Att driva ett UF-företag innebär att ungdomar i gym-
nasieskolan startar, driver och avvecklar ett företag 
under ett läsår. De tar själva fram en affärsidé, genom-
för marknadsundersökningar och skaffar startkapital 
genom försäljning av riskkapitalsedlar.

Ung Företagsamhet har fem obligatoriska moment i utbildnings-
programmet bland annat affärsplan, skaffa en rådgivare, årsredo-
visning samt deltagande vid minst två säljtillfälle.  

UF-ungdomarna får stöd och hjälp av lärare och rådgivare från 
näringslivet. Året med Ung Företagsamhet ger eleverna unika 
möjligheter att träna sin förmåga att samarbeta, lösa problem, 
fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande. UF-året avslutas med 
regionens mässa. 

• Läs mer på, www.ungforetagsamhet.se
• Läs även om våra tidigare UF-företag, www.eftersoksakuten.se

Ung  
FöretagsamhetUF

Genom 24 regionfinaler kvalificerar sig ca 700, av över 
20 000, UF-företagare till SM-finalen i Stockholm. De 
mest framgångsrika av alla dessa hittade man 2013 på 
Karlbergsgymnasiet i Åmål. 

2013 var ett fantastiskt år för Karlbergs UF-elever då de kammade 
hem de flesta priserna på Fyrbodals regionala mässa och följde 
upp den succén med att totalt dominera SM-finalen i Stockholm.

Karlbergsgymnasiets elever la då beslag på fyra mycket impo-
nerande priser. Eftersöksakuten-UF tog hem 1:a pris i ”Bästa 
tjänst” och ”Bästa produktutveckling” och de fick också 2:a pris 
i kategorin ”Bästa UF-företag”. UF-företaget Agrisnack fick 2:a 
pris i kategorin ”Hållbar utveckling”.  Vid regionsfinalen i Arena 

Vänersborg tidigare under året tog Karlbergsgymnasiet hem nio 
priser totalt vilket är flest priser som någon skola i regionen kam-
mat hem totalt.

2014 blev också ett bra UF-år för Karlbergsgymnasiet. Två företag 
vann också priser: What should I cook-UF fick 2:a pris i kategorin 
”Hållbar utveckling” och 3:e pris i kategorin ”Bästa vara”. Genom 
barns ögon-UF fick 2:a pris i kategorin ”Bästa vara” och 3:e pris i 
kategorin ”Bästa affärsplan”. Vilka fantastiska företagare vi har på 
skolan. 

2014 vann dessutom Karlbergs UF-lärargrupp 1:a pris i kategorin 
Bästa lärargrupp vid regionsfinalen i Vänersborg. Med driftiga 
elever är det lätt att vara UF-lärare!

SVENSKA MÄSTARE
och Sveriges mest framgångsrika UF-skola 2013
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SVENSKA MÄSTARE!

SVENSKA MÄSTARE i yrkessvets 2008, 2010 
och 2014

Först ut från Karlbergsgymnasiet att bli svensk mästare i svetsteknik var Karl 
Johansson. Därefter blev Marcus Fredriksson svensk mästare 2010 och tog 
en åttonde plats i VM i svetsning. Senast var det Jimmie Karlsson som blev 
svensk mästare 2014. Alla tre har fått en plats i svenska Yrkeslandslaget för 
vidare tävlan i EM och VM. Jimmie tog en meriterande 2:a plats i NM i Norge 
och åker nästa år 2015 till Brasilien för att delta i yrkes-VM.

Markus har hunnit med mycket under sin korta karriär: SM-guld, utlands-
proffs och ett välfyllt bankkonto. Numera driver Marcus ett framgångsrikt 
enmansföretag, Precision Weld Sweden AB. 

Jimmie har utöver sitt SM-guld blivit tvåa i Nordiska mästerskapen och även 
tvåa i Europamästerskapen i franska Lille. 2015 deltar han med yrkeslandsla-
get i World Skills i Sao Paulo, Brasilien.

Kolla gärna på www.worldskills.se

Karlbergsgymnasiet, den bästa 
skolan i Sverige när det gäller 
svetsutbildningen!

Yrkes-SM är Sveriges största satsning 
för att öka intresset och rekryte-
ringen till moderna yrkesutbildningar 
inom bygg, design, industri, it, ser-
vice, vård- och tekniksektorn. 

Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- 
och uppvisningsarrangemang vartannat 
år tävlar och mäter hundratals av Sveriges 
mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter 
mot varandra inom ett 30-40-tal yrken. 
2014 gick tävlingen i Umeå och hade 152 
deltagare och det delades ut 90 medaljer. 
En av dessa fick Jimmie Karlsson, tidigare 
elev på Karlbergsgymnasiet, och den var av 
ädlaste valör. De moment som ingår i täv-
lingen är ett antal detaljer/projekt med olika 
svetsmetoder såsom TIG, MIG samt Pinne. 
Även olika material: Rostfritt, aluminium 
samt kolstål (dvs. olegerat stål)

YRKES-SM
SVERIGES JOBBIGASTE  
EVENeMANG

SVENSKA MÄSTARE

i yrkessvets  

2008, 2010  

och 2014



SURFPLATTOR
På Karlbergsgymnasiet vill vi ha en modern undervis-
ningsmiljö där surfplattan blir ett naturligt redskap. 
Därför har vi satsat på 1:1 konceptet med surfplattor. 

Den ger stora möjligheter att föra lärandet till andra dimensioner. 
Det ska vara lustfyllt att lära och vi tror på att plattan är ett bra 
redskap för informationssökning och redovisningar, bland mycket 
annat. Varför inte spela in en film som redovisningsform?

Detta läsår är andra året vi låter årskurs 1 får disponera en 
surfplatta i 3 år med möjlighet att köpa loss den i samband med 
studenten. Vi har nu utökat plattan med ett tangentbord vilket 
även förra årets ettor fått till sin platta. 

Vi utbildar för framtiden och vill använda oss av det som ger 
framgång för våra elever - skickliga lärare och modern  
IT-utrustning!

WINDOWS 8 SURFPLATTOR





LIVET EFTER KARLBERG

Pauline  
Grindvall 
Jag tog studenten på Karlberg 2005 efter att jag läst 
Samhällsvetenskapliga programmet med ekonomisk 
inriktning. Efter det har jag gjort väldigt mycket olika 
saker, inte sällan samtidigt.  

Jag har läst på universitet i omgångar efter att jag tog studenten. 
Bland annat ekonomi och medie- och kommunikationsveten-
skap, och då valt att göra det på distans för att ha möjlighet att 
göra det jag brinner för under tiden – att driva företag! Sedan 
fram tills ungefär ett år sedan jobbade jag uteslutande inom 
reklam och media på olika sätt, jag var redaktionschef på en 
nöjestidning, delägare i en reklambyrå, frilansande journalist och 
skribent, föreläsare och författare. 

Jag har skrivit och släppt två böcker hos bokförlaget Liber, 
”Ta steget till eget” och ”101 unga entreprenörer” och jobbat 
mycket med att försöka uppmuntra andra till att våga satsa på 
sin dröm. Sedan 2013 prövar jag lyckan på nätet och har startat 
e-handeln myperfectday.se som säljer tillbehör och dekorationer 
för bröllop, barnkalas och dop. 

Det har gått över all tänkbar förväntan och sysselsätter mig nu 
på heltid. Just nu bygger vi kontor, lager och showroom i Karl-
stad och planerar att expandera ytterligare under nästa år.
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Just nu lever jag min dröm, att få spela fotboll på heltid 
i Häcken och att få ha det som yrke! 

Efter studenten 2014 på Handelsprogrammet kombinerat med trä-
ning på Elitfotbollsgymnasiet här på Karlbergsgymnasiet flyttade 
jag ner till Göteborg för att spela fotboll i allsvenska BK Häcken. 
Jag har spelat fotboll i IFK Åmål sedan jag var liten, men nu var det 
dags att byta klubb. Till att börja med tillhörde jag U19-truppen 
men jag har nyligen skrivit på ett A-lagskontrakt på 4,5 år och trä-
nar enbart med Häckens A-lag. Detta är något jag har strävat efter 
i flera år och det känns som en dröm som har gått i uppfyllelse. Jag 
hade ju som mål att jobba i butik efter studenten men nu får jag 
jobba med fotboll som yrke, vilket är fantastiskt! 

Mitt största mål nu är att slå mig in i den allsvenska matchtrup-
pen och få göra mitt första inhopp i Allsvenskan. Som bonus i mitt 
fotbollsspelande har jag just blivit kallad till en landslagssamling 
med P19/20-landslaget. Vi ska möta Finland i en dubbellandskamp 
i Uppsala och Gimo vilket känns riktigt speciellt och roligt. Det är 
få förunnade att få representera sitt land och att få dra på sig den 
gul-blå landslagsdressen. Så nu är det bara att köra på så får vi se 
vad det leder till i framtiden.

Egzon  
Binaku



Efter ettan på Karlberg tog jag ett sabbatsår och flyttade till London 
för att få miljöombyte. Jag var trött på F***ng Åmål och kände att jag 
bara måste iväg! Det gjorde gott. Med nya insikter och erfarenheter 
kom jag tillbaka och trivdes utmärkt de två sista åren på samhällspro-
grammet. 

Anledningen till att jag trivdes så bra var delvis för att jag fick möjlighet att fördju-
pa mig i de ämnen jag verkligen gillade. Jag hade konst som eget tillval och fick en 
hel studio för mig själv nere i bildsalarna. Jag samarbetade också med industripro-
grammet som hjälpte mig när jag till exempel fått för mig att tillverka en julgran i 
plåt. Det var verkligen spännande att få testa verkstadslivet som kontrast till alla 
samhälls-, språk-, och mattelektioner på samhällsprogrammet. 

Efter Karlberg flyttade jag till Hällefors och gick en folkhögskola med design som 
ämne. Jag tänkte bli designer eller arkitekt. Men jag hittade istället en annan 
utbildning – Kaospiloterna – som lät helknäpp, men väldigt kreativ. På Kaospilotut-
bildningen i Malmö slängdes vi studenter in i utmaningar som vi skulle lösa, riktiga 
projekt åt kunder och beställare. Vi fick starta egna företag, genomföra evene-
mang, utveckla projekt. En väldigt omtumlande och lärorik utbildning. 

Moa Björnson
LIVET EFTER KARLBERG

Jag startade egen konsultfirma och tog uppdrag under studietiden. När jag var klar kom jag ’hem’ till Åmål ett tag och jobbade med 
utvecklingen av dåvarande Gamla kyrkan, det som idag har blivit Kulturmagasinet. Det var jättespännande att leda den omvandlingspro-
cessen. Men så dök ett jobb upp i Malmö stad. Processledare för hållbar stadsutveckling i Rosengård. Jag sökte och fick det. Sedan dess 
har jag arbetat i Malmö. Nu inte bara med Rosengård i fokus. 

Idag är jag projektledare för Malmös Innovationsplattform för utveckling av hela miljonprogrammet. Jag får jobba tillsammans med allt 
från fastighetsägare, ideella organisationer, kommunledningen, forskare, politiker, journalister och näringslivsfolk.  Ett spännande jobb 
där det hela tiden händer saker. Vid sidan om jobbet driver jag några olika projekt. I vintras genomförde jag en insamlingskampanj kallat 
Julskatteuppdraget. En gång om året är jag med och ordnar Bokdagar i Dalsland. Och så är jag stolt arrangör av två lopp: Malmö Gerilla-
maraton och Anholt marathon.  I februari slutar jag i Malmö stad för att flytta till en ö i Nordnorge där jag fått jobb som utvecklingschef. 
Som kaospilot gillar jag både kaos och ordning.

Det bästa med att börja gymnasiet i Åmål var att 
man kom bort från Säffle. Inte för att Åmål var 
bättre än Säffle utan för att det var något annat, en 
station på vägen ut.

Det näst bästa var de nya kamraterna, särskilt de som kom 
nerifrån Dals Långed och Bengtsfors och sådana ställen och 
som bodde inneboende i Åmål, det vill säga hade blivit näs-
tan vuxna i ett språng.

Peter  
Kadhammar

Det tredje bästa var studierna. Att börja gymnasiet är att komma i den åldern då man kan börja odla sina intressen på allvar, de intres-
sen som sannolikt följer en livet ut. Härom året hälsade jag på min mamma i Säffle, råkade öppna en låda i mitt gamla pojkrum och fann 
ett litet arkiv med tidningsklipp och dokument. Där hade jag samlat material om sådant som jag fann intressantast i livet, en mapp om 
Jugoslavien, en mapp om Hongkong, en mapp om James Bond (hm) och annat som jag inte minns just nu.
Jag hade för länge sedan glömt detta gymnasiala klipparkiv och tyckte det var lite kusligt. Jag har ju skrivit en bok om Hongkong. Jag har 
skrivit en bok om massakern i Srebrenica under det jugoslaviska upplösningskriget. Det bärande kapitlet i min bok ”Vad gjorde du under 
kriget” handlar om kriget i Bosnien första halvan av 1990-talet. Formas man verkligen så tidigt? tänkte jag när jag såg klippen.
Sedan insåg jag hur tacksam jag kan vara att jag växte upp och studerade i en miljö som tillät och uppmuntrade mig att utveckla mina 
intressen.

När jag gick ut gymnasiet 1975 visste jag vad jag ville bli, reporter med världen som arbetsfält. Jag begrep naturligtvis att det kunde jag 
inte bli med en gång. Efter att ha arbetat på lagret på verkstadsindustrin Nordverk i Åmål och efter ett par års studier i statskunskap och 
historia i Göteborg fick jag vikariat på Tidningen Härjedalen i Sveg. Det var inte så dumt det heller, och mycket lärorikt för en reporter i 
vardande.  

13



Tid över? Inga problem!  
På Karlberg finns det många ställen att 
fördriva din tid på när du inte har lek-
tion: 
• Fullt utrustad musikstudio  
• Videoredigeringsrum/fotolab 
• Heltäckande Wifi 
• Adobe Creative Suite 5 
• Andrummet - för att koppla av                

• Biografen 
• Galleriet 
• Cafeterian 
• Bowlinghallen
• Biblioteket 
• Webbradion 
• Gymmet 
• Ateljé - studiehjälp i olika ämnen

ELEVHÄLSA, BIBLIOTEK OCH RAST PÅ KARLBERG
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RAST PÅ KARLBERG

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande 
för att stödja elevernas utveckling mot utbildningsmå-
len. 

Skolsköterskans uppdrag är att bevara och förbättra elevernas 
hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Jag erbjuder vissa 
begränsade bedömningar och behandlingar samt rådgivning och 
stöd i psykosociala frågor och svårigheter. Mottagningsverksam-
heten ersätter inte primärvården, utan åtgärdar i första hand 
hälsoproblem som är relaterade till skolan och skolarbetet.

Specialpedagog/speciallärare/stödlärare ger pedagogiska råd 
om arbetssätt och anpassningar efter elevens förutsättningar. 
Vi gör pedagogiska utredningar (allmänna, svenska och mate-
matik), skriver intyg för anpassat teoriprov för körkort och är 
intygsgivare för anpassat högskoleprov.

Kurator och Syv ingår också i Elevhälsan.

I Karlbergsgymnasiets skolbibliotek kan du som elev få 
tillgång till böcker, inläst media genom TPB och Inläs-
ningstjänst, datasal med 20 arbetsplatser, databaser, 
trådlöst Wi-Fi, dagstidningar och tidskrifter. 

Skolbiblioteket innehåller cirka 10 000 böcker, cirka 40 stycken 
tidskrifter och 8 dagstidningar. Med den särskilda sökdatorn kan 
du söka i både skolans och huvudbibliotekets bibliotekskatalog. 
I skolbiblioteket hittar du också en fristående referensavdelning 
med bland annat många uppslagsverk, lexikon och ordlistor. Här 
finns också gott om plats för dig som vill läsa läxor, jobba med 
projekt eller andra uppgifter i lugn och ro. 

Skolbiblioteket har en utbildad bibliotekarie och öppettiderna är 
måndag till och med fredag kl. 08.00-16.30.

ELEVHÄLSAN SKOLBIBLIOTEKET



ÅMÅL EFTER 15.30
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Vad händer ikväll då?
Musiken dunkar från farfars gamla 
högtalare. Handen på ratten och 
armbågen ut genom det öppna 
fönstret. 

Utanför betar två hästar i en hage och en 
SAAB parkerar bredvid travets restaurang 
för en lunch. Kompisarna sjunger i kör och 
rapar Coca Cola-bubblor. Hjulen svänger in 
mot Åmål Norra.

De kommer fram till en återvändsgränd. 
Allt de ser är ett dagis, en tennishall med 
anslutande tennisbanor och flera fotbolls-
planer bredvid ett gult klubbhus. Två getter 
stirrar på dem från andra sidan planen. 
Plötsligt tittar de båda djuren åt ett annat 
håll. Djurskötaren på Åmåls Djurpark ser 
tillbaka. Det är dags att gå in i inhägnaden 
igen, det är besökare på väg.

De fyra kompisarna kliver ur den kapade 
bilen. Sommarens sista bad hägrar. De 
följer den lilla grusvägen ner mot Vänerns 
strand. På vägen passerar de några som 
slår bollar lojt över nätet inne på en av 
tennisbanorna.  De tänker tillbaka på som-
marens utomhusbio. Hur gemytlig känslan 
var när så många människor samlades i 
Snarhögsparken för att tillsammans ta del 
av ett stycke filmkultur.

Efter badet börjar en av de fyra vännerna 
som bor i krokarna vandra hemåt, i riktning 
mot minigolfen och volleybollplanerna. 
Han ser den röda LGF-skylten bak på kom-
pisens A-traktor försvinna bakom nästa 
krök.  För de resterande tre fortsätter alltså 
färden med basen dunkande i bröstet. De 
passerar gamla byggnader som skulle få 
vilken arkitekt som helst att dregla. Sex 
mataffärer, sex pizzerior och ännu fler 
frisörsalonger. De färdas genom centrum i 
världens näst bästa småstad, med världens 
minsta rondeller. 

Solen traskar ner, ner bakom kyrktornet 
och himlen rodnar. Uppe på Kungsberget 
skålar tre tjejer och firar sommarlovets 

sista kväll. Bredvid dem på den prickiga 
picknickfilten ligger plastpåsar från 
secoundhandaffären Returen. De vilar i 
utsikten över stadens hustak och utsöndrar 
doften av thaimat, köpt på restaurangen 
nedanför, samt pecannöt-cheesecake kon-

sumerad på strandcaféet. 
I en närliggande park kompar en gitar-
rist en solists höga toner. På Kungsgatan 
lämnar dagens biobesökare salongen och i 

motionsspåren vid Hanebol nickar joggare 
och cyklister åt varandra. 
Överallt avrundas sommarlovets många 
veckor medan det bakom stadens dörrar 
sker febril verksamhet. Badhuset faststäl-
ler årets öppettider och priser när det 
gäller leklandet. Ishallen förbereder sig för 
isläggning. Stadens vitt spridda föreningsliv 
planerar höstens termin. Fotbollklubbarna, 
kickboxningsgruppen, ishockeylaget, 
danstruppen, handbollslaget, golfklubben, 
karategruppen, ridklubben, zumbagruppen 
-  alla funderar de på hur de ska locka nya 
medlemmar. 
I bibliotekets lokaler söker Europa direkt-
kontoret på internet efter internationella 
utbyten att engagera intresserade ungdo-
mar i. 

Morgonen efter beger sig drygt 500 elever 
mot Karlbergsgymnasiet i Åmål. På vägen 
dit, slötittandes genom ett bussfönster 
eller cyklandes med den råa morgonluften 
piskande i ansiktet, är det få av dem som 
reflekterar över vad de egentligen passerar. 
När klockan tickat förbi 15.30 beger sig de 
sista eleverna från klassrum och skåp, vi-
dare ut från skolbyggnaden till en stad som 
har mer att erbjuda än vad som upptäcks 
vid första anblicken.

 
ANGELICA JANSSON  
EMMA BÄCKSTRÖM

”I en närliggande park  
kompar en gitarrist en  
solists höga toner”

elever berättar...



Vi åkte till Berlin fyra fina soliga varma dagar i 
september.

Klockan fyra söndag den 14 landade vi på flygplatsen 
Tegel och tog bussen in till centrum. Vårt hotell, Au-
gusta, ligger alldeles vid Kurfürstendamm, huvudgatan 
i västra Berlin. När vi checkat in gick vi ut och åt på en 
italiensk restaurang. 

På måndag blev det sightseeing till buss och till 
fots. Först till Riksdagshuset där vi åkte upp i den 
stora glaskupolen på taket och hade utsikt över hela 
Berlin. Vi gick genom Brandenburger Tor mitt i sta-
den och längs Unter den Linden, huvudgatan i östra 
delen av centrum. Det finns många historiska platser 
och monument att se där i bland annat Förintelsemo-
numentet. På Alexanderplatz gick vi åt olika håll och 
fick tid att äta och shoppa, bl.a. i den stora gallerian 
Alexa, innan vi sågs vid den klassiska mötesplatsen die 
Weltuhr för att ta buss tillbaka till hotellet. Resten av 
eftermiddagen och kvällen var det egen tid.

Tisdag började med att vi åkte till Bernauer Straβe, en 
minnesplats över Berlinmuren. Där såg vi en bevarad 
del av muren och fick genom bilder, text och filmer en 
bra bild av den tiden. Sedan åkte vi till East Side Gallery. 
Det är en 1,5 kilometer lång bit av Berlinmuren som man 
sparat och gjort till ett konstverk där olika konstnärer har 
skapat bilder. 

På onsdag var vi på The Story of Berlin, ett intressant 
museum om Berlins historia. 

Torsdag var det dags att åka hem igen.

I Berlin finns det många 
mysiga restauranger 
och caféer, och affä-
rer förstås, så det var 
bra att vi hade tid på 
egen hand också. 

Hotellet var bra. God 
frukost, gott kaffe och 
bra rum och läge!

Vi är nöjda med 
resan och gör gärna 
om det!

RESA
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BERLIN
elever upplever tyskland



STIPENDIUM
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Tack vare ett vänortssamarbete och en AFS-volontär 
i USA är det nu möjligt för ungdomar på Karlbergs-
gymnasiet i Åmål att söka kommunens stipendium 
för ett utbytesår. 

I kontakten mellan de två vänorterna, Åmål och De Pere i 
Wisconsin, USA, väcktes tanken av en av AFS volontärer att 
städerna skulle kunna utbyta gymnasieelever. Eftersom Åmåls 
kommun arbetar målmedvetet för att stärka det internatio-
nella nätverket och kontakten med omvärlden nappade kom-
munalrådet Michael Karlsson på idén. Tillsammans arbetade 
Åmåls kommun och AFS fram ett projekt vars syfte är att 
öppna upp världen för alla elever på gymnasiet.

Du som studerar på Karlbergsgymnasiet, oavsett hemkom-
mun, kan nu söka ett stipendium som ger dig möjligheten 
att tillbringa ett helt läsår utomlands. Det är Åmåls kommun 
i samarbete med den internationella ideella föreningen AFS 

som ger Karlbergsgymnasiets elever denna unika möjlighet. Ett 
samarbete som Åmål tillsammans med Buenos Aires antagli-
gen är ensamma om i hela världen! 

Nu i höst sker den första uttagningsomgången av stipendiat 
som kommer att få studera i De Pere, Wisconsin USA, som är 
vänort med Åmåls kommun. Vinnaren av stipendiet kommer 
att tillkännages den 19 december och kan se fram emot att 
läsåret 2015-2016 vara utbytesstudent i USA. Utbytet medför 
inga andra kostnader än fickpengar för den som får åka, resten 
står Åmåls kommun för!
Så under läsåret 2016-2017 har du möjlighet att tillbringa ett 
år utomlands i USA eller i ett europeiskt land.

Nyfiken på mer information?  
Maila christian.bruce@amal.se eller anna.lundin@amal.se

MED KARLBERGSGYMNASIET  
UT I VÄRLDEN 
Stipendium för att plugga utomlands



kom på besök
...när det passar dig och ”skugga” 
något program!

SURFPLATTA 
med tangentbord ...blir 
din när du börjar på Karlberg!
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ANNONSER
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Lucia 

Fredag 12 december
Kl. 09.00 i A-hallen 
 

Vi hälsar alla våra  
elever välkomna!

ANNONSER



PROFILER

ATT VÄLJA PROFIL

Du som gillar att 
arbeta med bilder, 
har här möjlighe-
ten att kombinera 

ditt programval med mer bild och form.
 
Konst. Du får lära dig mer om teckning, 
målning och keramik. Du utvecklar ditt 
bildspråk och fördjupar dig i tekniker som 
tilltalar just dig!

Media. Vill du lära dig mer om film, foto 
och layout så finns möjligheten här. 
Även moment i svartvitt foto samt mörk-
rumsarbete förekommer.

Design. Här kan du inrikta dig mot design 
och form. 

Göran Johanson, 0532 17441
goran.johanson@amal.se

Anders Österberg, 0532 17441
anders.osterberg@amal.se

kmd

Musikpro-
filen på 
Karlberg 
ger 

dig möjlighet att ta instrumental- och 
sånglektioner här på skolan, oavsett vilket 
program du läser. Det ingår också ensem-
blespel (rock, pop, jazz etc.) 

Här finns alla möjligheter att delta i musi-
kaliska framträdanden.

Petter Josteus, 0532 17268
petter.josteus@amal.se

musik

Dansprofilen ger 
dig grundläggan-
de dansträning 
där du arbetar 

för att få bra kondition och en sund 
kroppsuppfattning. Du får träning i att 
sätta samman egen dans samt gemensam 
dansträning i olika dansstilar och former. 
På samma gång kan du fördjupa dig inom 
den konstnärliga dansen. Stor vikt läggs 
vid att utveckla smidighet och styrka. Svå-
righetsgraden inom dansen ökar succes-
sivt efter dina individuella kunskaper. Vi 
kommer att medverka i olika musikprojekt 
och terminsuppspelningar.

dans

Elke Franckaert-Forsberg, 0532 17268  
elke.franckaert@amal.se
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Om du väljer en profil på Karlberg så innebär det att du får möjlighet att utveckla dina kreativa egenskaper och talanger. På Karlberg har 
vi 4 profiler som alla kan välja: – Dansprofil - Konst Media Design (KMD) - Musikprofil och IdrottsGymnasial profil i Åmål (IGÅ). 

Utöver dessa så finns det en profil som riktar sig speciellt till elever som satsar på elitinriktning för fotboll (NIU).



Idrott och hälsa specialisering 1 och 
2 är kurser som du kan välja för att 
utvecklas inom din idrott. Alla kan 
söka oavsett om man håller på med 

lagidrott eller individuell idrott. Exempel på lagidrotter: inneban-
dy, fotboll och handboll. Exempel på individuella idrotter: tennis, 
golf, simning och boxning. 

Du måste vara aktiv i en klubb som är ansluten till riksidrotts-
förbundet och ha en tränare som skolan kan samarbeta med. 
Fokus ligger på individuell utveckling, där vi vill hjälpa dig hitta 
drivkraften att nå dina mål. Planering, genomförande och analys 
av träningsprogram ingår i kursen. Vi jobbar med alla grundför-
utsättningar för bra utveckling och stämmer av med regelbundna 
tester.

Karlberg vill ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas med 
både studier och idrottande, i nära samarbete med din förening.

Kursen genomförs i samverkan med din idrottsförening där sko-
lan står för den teoretiska delen som handlar om:  
idrottspsykologi, träningslära, doping, ledarskap med mera.
Föreningen/tränare och du själv upprättar ett individuellt trä-

ningsprogram som du sedan ansvarar för att genomföra eller i 
organiserad form av föreningen.
Fördelningen är 75 % individuell praktisk träning och 25 % teori.
Det finns några villkor för att du ska kunna bli antagen till ovan-
stående kurs:

•  Idrotten ska tillhöra Riksidrottsförbundet
•  Du ska bedriva tävlingsverksamhet på minst distriktsnivå
•  Föreningen/tränare ska ha godkänt villkoren

Den tid som tas i anspråk för specialidrotten är individuellt val 
tid. Skolan vill ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas 
med både studier och idrottande, i nära samarbete med din 
förening. 

Oavsett idrott kan du välja idrottsprofil!

idrott
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PROFILER

Årskurs 1 
Sissi Hedborg, 0532 17211
sissi.hedborg@amal.se 

Årskurs 2
Susanne Jansson, 0532 17232
susanne.jansson@amal.se 

Årskurs 3
Jenny Lundberg, 0532 17243/36
jenny.lundberg@amal.se

För mer information 



NATIONELL IDROTTSUTBILDNING

NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) 

Vi är stolta och glada över att 
kunna erbjuda Nationell Idrotts-
utbildning Fotboll (400 poäng) på 
Karlbergsgymnasiet. 

Vid nationella idrottsutbildningar (NIU) 
ska målsättningen med verksamheten 
vara att ungdomar ska kunna kombinera 
elitinriktad fotbollsutbildning med gymna-
siestudier. Utbildningen är föremål för na-
tionell kvalitetskontroll och tillstyrks av ett 
specialidrottsförbund (SvFF) och vara av 
tydlig elitidrottskaraktär. NIU vänder sig i 
första hand till lokala och regionala talang-
er i vårt upptagningsområde. De sökande 
som anses ha bäst förutsättningar att 
tillgodogöra sig fotbollsutbildningen ska 
ges företräde vid urval till utbildningen. 
Urvalsträningar kommer att arrangeras 
på Karlbergsgymnasiet under december 
för de ansökande eleverna. Antalet elever 
kommer att vara 16 st. i varje årskull och 
intagningen mellan pojkar och flickor styrs 
av sökbilden.

Eleverna har tre pass/vecka och samtliga 
är förlagda mellan 08.30-12.00. 
Utbildningen styrs av Svenska fotbolls-
förbundets studieplan och verksamheten 
kvalitetssäkras enligt föreslagen SF-
modell.

Fotbollseleverna läser följande kurser 
fördelat på tre år:
Idrottsspecialisering 1 och 2:  
2 x 100p
Tränings- och tävlingslära 1 och 2:  
2 x 100p 
Summa: 400p

Instruktörer: 
Jonas Rehnberg, Uefa Advanced Diploma, 
UEFA Elite Youth A Diploma
Björn Staf, Uefa Advanced Diploma 
Kenneth Karlin, Idrottsmassör

Hur du ansöker 
Ansökan till Fotbollsgymnasiet senast den 
1 december. Under december kallas du till 
en urvalsträning på Karlberg. Den består 
av träning och samtal. Eleverna får senast 
den 20 januari besked om de är intagna 
för den NIU utbildning som de sökt. Om 
eleven blir idrottsligt antagen till aktuellt 
NIU så påbörjas nästa ansökningsprocess, 
urvalet till sökt program som sker senast 
den 1 februari. När eleven har blivit 
antagen till ett program och samtidigt är 
idrottsligt meriterad så är eleven slutgil-
tigt antagen för att kunna påbörja NIU. 
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kombinera elitinriktad fotbollsutbildning med gymnasiestudier

FOTBOLL
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 GYMNASIEINFO

GYMNASIESKOLAN
Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Det 
finns 18 nationella program varav tolv yrkesprogram 
och sex högskoleförberedande program. Det finns också 
fem introduktionsprogram för elever som inte är behö-
riga till ett nationellt program.

Programstruktur och examensmål 
Utbildningen på gymnasieskolans nationella program delas in i 
gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, 
inriktningar, programfördjupningar, individuellt val och examens-
arbete.

Programstruktur
De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som alla gymnasie-
elever läser. De varierar i omfattning mellan de olika programmen. 
Det finns nio gymnasiegemensamma ämnen:

Engelska, Historia, Idrott och hälsa, Matematik, Naturkunskap, 
Religionskunskap, Samhällskunskap och Svenska/svenska som 
andraspråk.

Varje program innehåller också ett antal programgemensamma 
ämnen, programfördjupning, inriktningskurser och individuellt val.

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett 
specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Inriktningar finns på alla program utom Vård- och omsorgspro-
grammet. En inriktning är ett område som eleven väljer inom ett 
program.

Programfördjupning är kurser som ska leda fram till de olika 
yrkena på yrkesprogrammen.

Inom det individuella valet på yrkesprogrammen ska skolan 
erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. 
Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska alltid erbjudas på 
samtliga program.

Dessutom ska de nationella programmen innehålla ett gymnasie-
arbete som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymna-
siearbetet måste vara godkänt för att eleven ska få examen.

Examensmål
För varje nationellt program finns ett examensmål. Examensmålen 
ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och under-
visningen från elevernas första dag på programmet. De ska styra 
utbildningen och gymnasiearbetets utformning och innehåll.

Nationella program
I gymnasieskolan finns det 18 nationella program, tolv yrkespro-
gram och sex högskoleförberedande program.
Förberedelser för yrkeslivet 

Yrkesprogrammen ska förbereda eleverna för yrkeslivet och leda 
till skicklighet i yrket. Efter utbildningen ska det vara möjligt att 
direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever på ett yrkesprogram har 
också rätt att välja de kurser som krävs för att uppnå grundläg-
gande högskolebehörighet.

Förberedelser för högskola och universitet
De högskoleförberedande programmen ska göra eleverna väl 
förberedda för studier på högskola och universitet. Ett högskole-
förberedande program förbereder inte för några yrken direkt efter 
gymnasieexamen.

Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att 
komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. 

GYMNASIEARBETET
För att en elev ska få en gymnasieexamen måste han eller hon 
ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det gäller på alla yrkespro-
gram och högskoleförberedande program inom gymnasieskolan. 

Gymnasiearbetet är en uppgift på 100 gymnasiepoäng och är 
tänkt att vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högsko-
lestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde. Målen för 
gymnasiearbetet framgår av programmets examensmål.  

Olika mål med gymnasiearbetet
Målen för gymnasiearbetet skiljer sig åt mellan yrkesprogrammen 
och de högskoleförberedande programmen. På yrkesprogrammen 
ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för det yrkesom-
råde som gäller för den valda yrkesutgången. På de högskoleför-
beredande programmen ska gymnasiearbetet visa att eleven är 
förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som 
programmet utbildar för.

På gymnasiearbetet kan eleven få betyget E eller F, där E betyder 
godkänt och F icke godkänt.

Källa skolverket

Introduktion och exempel på gymnasiearbeten finns på vår  
hemsida www.karlbergsgymnasiet.se



Är du intresserad av samhälls- och företagseko-
nomi och hur vårt rättsystem är uppbyggt och 
fungerar? Då är Ekonomiprogrammet ett bra val 
för dig. 

Du lär dig om hur företag och organisationer arbetar och 
om hur lagar blir till. Ämnen som företagsekonomi, pri-
vatjuridik och psykologi är gemensamma för programmet. 
På ekonomiprogrammet får du utveckla dina kunskaper i 
samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och 
juridik. Det handlar också om att utveckla kunskapen om 
hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunska-
per i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom 
både ekonomi och juridik.
Utbildningen ger dig kunskaper om företagens roll i sam-
hällsutvecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 
Den ska även belysa det juridiska och moraliska ansvar 
som följer av företagande. Innehåll och arbetsformer ska 
främja din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar 
och omsätta idéer i praktisk handling. I utbildningen får du 
också möjlighet att praktiskt få pröva företagande. 

Inom programfördjupningen kan du studera ytterligare 
juridikkurser eller kanske fördjupa dig ännu mer i dina 
ekonomiämnen.

Väljer du ekonomi: 
får du en veckas praktik i årskurs 2 som kopplas till exa-
mensmålen.

Efter tre år på ekonomi kommer du att ha en bra grund inför 
vidare studier på universitet och högskola inom ekonomi, 
juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Vi erbjuder två inriktningar:

Ekonomi
Vid Karlbergsgymnasiet får du lära dig hur man driver 
företag teoretiskt och praktiskt genom studier i redovisning, 
kalkylering, marknadsföring, organisation och ledarskap.

Juridik
Inriktningen juridik ger dig kunskaper om rättsordningens 
betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas 
av internationell rätt. Inriktningen utvecklar din förmåga 
att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av 
rättskällor och juridiska metoder.

Kristina Lindqvist, 0532 17211 
kristina.lindqvist@amal.se 
Roger Engström, 0532 17218 
roger.engstrom@amal.se 
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Ett högskoleförberedande program som ger dig 
en god teoretisk grund för vidare studier. Förutom 
rena läsämnen får du också möjlighet till kreativt 
skapande inom musik, bild och form samt estetik 
och media, beroende på vilken inriktning du väljer.  
All forskning visar att vi mår bra av att få uttrycka 
oss genom olika konstformer. Det estetiska pro-
grammet är en fin möjlighet att få varva plugg 
med eget skapande. 

Utbildningen ger dig alltså allsidig träning i det estetiska 
hantverket samtidigt som du får en bra grund för vidare 
studier. Du får möjlighet att utveckla både dina färdigheter 
och din analytiska förmåga. Kreativitet, nyfikenhet, kommu-
nikation och samspel är centralt i utbildningen. Vi tror att 
för dig som har ett stort musik- eller media/bildintresse, så 
blir dina tre år på gymnasiet roligare när du får ägna dig åt 
det du tycker om även på skoltid.

Vi erbjuder tre inriktningar:

Bild och formgivning 
Du får arbeta med olika tekniker, som teckning, målning, 
foto, film, keramik, skulptur med mera.

Estetik och media 
Du får lära dig hur man använder digitala medier för att 
skapa, samt får grundläggande kunskaper om medie-  
produktion.

Musik 
Du som är musikintresserad kan välja estetiska program-
mets musikinriktning. Här får du utveckla och fördjupa dina 
kunskaper inom musikområdet genom lektioner i bland 
annat: instrumentalspel eller sång samt körsång och ensem-
blespel. Du får också lära dig musikteoretiska grunder samt 
musikdator/musikproduktion. Inom utbildningen får du ett 
flertal tillfällen att uppträda för publik genom till exempel 
vår- och julkonsert, sceniska musikprojekt, lunchkonserter 
med mera.

Du söker inriktning samtidigt som du söker till  
programmet. 

Elke Franckaert-Forsberg, 0532 17268
elke.franckaert@amal.se
Charlotte Bring, 0532 17205 
charlotte.bring@amal.se
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Det Naturvetenskapliga programmet riktar sig till 
dig som är intresserad av vetenskap och mate-
matik. I utbildningen lär du dig tänka kritiskt och 
logiskt med hjälp av matematiska modeller, expe-
riment, laboratorier och fältstudier. 

För att genomföra detta krävs, ändamålsenliga lokaler och 
ett rikt utbud av laborativ utrustning, något som våra insti-
tutioner mer än väl uppfyller.

Vi erbjuder tre inriktningar:

Naturvetenskap 
Du läser fördjupande kurser i biologi, fysik, kemi och mate-
matik. 

Naturvetenskap och samhälle 
En inriktning där du inte bara läser naturvetenskap utan 
också samhällskunskap och geografi.

Efter att ha läst Naturvetenskapliga programmet ska du 
vara förberedd för att plugga vidare främst inom naturve-
tenskap, matematik och teknik. Det kan handla om studier 
inom exempelvis arkitektur, lantmäteri, datateknik, medicin 
eller elektronik.

Ett spännande inslag i undervisningen är Science Day. Detta 
innebär att en dag i veckan helt ägnas åt vetenskapliga 
studier. Med detta koncept ges fler möjligheter att göra stu-
dieresor, jobba med olika teman samt ämnesövergripande 
inslag. Bland annat åker årskurs 1 på en tvådagars exkursion 
med övernattning. Under dessa dagar lär vi känna varandra 
under trevliga former samt gör en hel del spännande labo-
rationer ute i naturen.

Vi satsar på matematik!
Karlbergsgymnasiet satsar speciellt på matematik. Förutom 
intressanta och inspirerande studier kan matematikkurser 
dessutom ge meritpoäng vid val till universitet och hög-
skola. Vi erbjuder därför extra resurser vid matematikun-
dervisningen under första läsåret. Då ges en unik chans att 
nå bättre resultat och tränga djupare ner i matematikens 
spännande värld.

Lars Forslund, 0532 17231 
Lars.forslund@amal.se
Roger Engström, 0532 17218 
roger.engstrom@amal.se 
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Är du intresserad av hur samhället är uppbyggt 
och vad som styr det? Då är Samhällsvetenskaps-
programmet ett bra val för dig. I utbildningen lär 
du dig bland annat att se på förändringar i samhäl-
let både ur ett historiskt och ur ett internationellt 
perspektiv. Du läser till exempel samhällskunskap, 
psykologi och moderna språk.

Utbildningen ska också behandla makt ur ekonomiska, 
sociala och politiska aspekter och även ge ett historiskt 
perspektiv för att eleverna med hjälp av det förflutna ska 
förstå förhållanden i dagens samhälle och orientera sig inför 
framtida samhällsförändringar. Utbildningen ska utveckla 
elevernas förmåga att skriva, tolka och förstå olika typer av 
texter inom utbildningens olika kunskapsområden. Eleverna 
ska också ges möjlighet att uttrycka sig i varierande skriv- 
och talsituationer på framför allt svenska och engelska. 
Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga, 
kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att 
se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk hand-
ling. Utbildningen ska också ge förutsättningar för eleverna 
att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

Väljer du samhäll:
får du en veckas praktik i årskurs 2 som kopplas till exa-
mensmålen

Efter tre år på samhällsvetenskapsprogrammet kommer 
du att stå väl rustad inför vidare studier på högskola och 
universitet.

Vi erbjuder tre inriktningar:

Medier, information och  
kommunikation 
ger dig kunskap om bland annat mediernas roll i samhället. 
I undervisningen ingår också praktiska uppgifter i skrivande, 
fotografering och interaktiva medier.

Samhällsvetenskap 
ger dig kunskap om hur olika samhällen är uppbyggda och 
hur det påverkar människorna som lever där.

Beteendevetenskap 
ger dig kunskap om ledarskap, gruppdynamik och  
samhällets funktioner.

Kristina Lindqvist, 0532 17211
kristina.lindkvist@amal.se
Roger Engström, 0532 17218 
roger.engstrom@amal.se
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Barn- och fritidsprogrammet är ett program för dig 
som vill arbeta med människor i varierande åldrar.

Barn- och fritidsprogrammet är både ett ”yrkes” och ”hög-
skoleförberedande” program. Detta innebär att man med 
hjälp av ett gediget arbetsplatsförlagt lärande (APL) och 
god kontakt med arbetslivet har stora möjligheter att direkt 
efter avslutade gymnasiestudier komma in på arbetsmark-
naden. Det innebär också att man kan förse sig med de 
kurser som krävs för att få den grundläggande behörigheten 
att läsa vidare på universitetet eller högskola.

Vi erbjuder inriktningen:

Pedagogiskt arbete 
Ger kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande 
behov och rättigheter samt olika pedagogiska verksamhe-
ter. Exempel på yrken är barnskötare och elev-assistent. 
Inriktningen pedagogiskt arbete ger dig också en god grund 
inför fortsatta studier mot exempel förskollärare, lärare och 
fritidspedagog.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper i pedagogik och fär-
digheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom 
verksamheter programmet utbildar för. Utbildningen ska 
leda till att du kan möta, assistera och stödja barn, ungdo-
mar eller vuxna i deras utveckling

Gemensamt för programmets yrkesutgångar är att du får 
både pedagogisk och kommunikativ kompetens

På programmet arbetar vi med olika projekt och kontakter 
utanför skolan. Det ingår även 15 veckors arbetsförlagt 
lärande (APL) där du är ute på en arbetsplats och verkligen 
får lära dig hur det går till. Barn- och fritidsprogrammet kan 
även erbjuda praktik utomlands.

Marianne Onsjö, 0532 17236
marianne.onsjo@amal.se
Charlotte Bring, 0532 17205
charlotte.bring@amal.se
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På El- och energiprogrammet utbildar du dig inom 
fler yrkesområden. Du kommer med din utbild-
ning att kunna ansvara för flera samhällsviktiga 
funktioner.

Inom elområdet får du redan i årskurs 1 läsa kurserna: Prak-
tisk ellära, Mekatronik, Elektromekanik, Energiteknik och 
Datateknik. Inför årskurs 2 väljer du sedan inrikting.

Vi erbjuder två inriktningar:

Automation 
Du lär dig arbeta med avancerade styrsystem, robotsystem 
och energisystem.
Exempel på yrkesutgångar är drifts- och underhållstekniker 
samt automationstekniker.

Elteknik 
Den inriktning där du ges möjlighet till kunskaper för arbete 
inom det eltekniska området. Exempel på yrkesutgångar 
är: Installations- och industrielektriker, service-, larm- och 
datanätstekniker.

El- och energiprogrammet är såväl en teoretisk som en 
praktisk utbildning. Du ska kunna läsa ritningskonstruktio-
ner och manualer och även dina språkkunskaper är viktiga. 
Du kommer att ha möjlighet att ansvara för samhällsviktiga 
funktioner, vilket gör att ditt färgseende är betydelsefullt 
vid installationer. Ta kontakt med din SYV om du inte har ett 
korrekt färgseende.

APL: Under dina tre år på El- och energiprogrammet ingår 
15 veckors APL ute på olika elföretag, processindustrier 
med flera. Under dessa veckor får du känna på och pröva 
det yrke du valt för praktiska erfarenheter och lärdomar.

Tjejer/killar: Vi i näringslivet ser gärna fler tjejer i yrket. 
El- och energiprogrammet har många bra arbeten för båda 
könen.

Projekt: El- och energiprogrammet arbetar ofta med olika 
typer av projekt där vi prövar ny utrustning och ny teknik. Vi 
arbetar för att verka i framkant av den nya tekniken.

Staffan Sindsjö, 0532 17250 
staffan.sindsjo@amal.se
Roger Engström, 0532 17218
Roger.engstrom@amal.se
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Jobb direkt eller läsa vidare? Handelsprogrammet 
är en bred utbildning som ger dig många möjlighe-
ter. Du har ett yrke att bygga vidare på.

Jobb direkt
Handelsprogrammet är en bred utbildning som ger dig 
många olika kunskaper som är intressanta för arbetsmark-
naden om du vill börja jobba direkt efter gymnasiet. Det 
finns många yrken inom handel och stora möjligheter att 
jobba sig upp inom företagen för den som visar framåtanda. 
Att kommunicera på olika sätt är viktigt, man möter många 
människor och datorn är ett naturligt arbetsverktyg. Hos 
oss får du arbeta med ämnen som Försäljning och Service, 
Marknadsföring, Näthandel, Information och kommunika-
tion, Ekonomi och Företagande.  Genom dina tre praktik-
perioder på sammanlagt 15 veckor får du lära dig hur det 
går till i verkligheten. Du får möta många människor och du 
får träna på att lösa problem och tillgodose olika önskemål. 
Under praktiktiden knyter man också värdefulla kontakter 
för framtiden. Du får med dig en blandning av teoretiska 
och praktiska kunskaper som gör dig rustad att börja jobba 
direkt. 

Yrkespraktik
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att få en unik 
inträdesbiljett till arbetsmarknaden genom ett års yrkes-
praktik med lön motsvarande 75 % av en heltidslön. Du får 
praktisk träning och vässar kompetensen genom speciellt 
utvecklade övningar som du gör i ditt dagliga arbete i 
butiken. När praktiken är avslutad får du ett yrkesbevis, som 
höjer din status och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 

Läsa vidare
Det finns gott om karriärmöjligheter inom handeln. Den 
som vill plugga vidare kan välja att inom programmet läsa 
de kurser som krävs för grundläggande behörighet till Hög-
skolan. Det finns också gott om yrkeshögskoleutbildningar 
inom handel. Exempel på sådana kan vara Dekoratör/Visual 
merchandiser som arbetar kreativt med färg och form för 
att inspirera kunden eller Inköp och logistik där man arbetar 
med effektiva inköp och varuflöden.

Starta eget
Affärstänkande och entreprenörskap är ledord på Handels-
programmet. Det innebär att vi arbetar med social kom-
petens, initiativförmåga och kreativitet. Att tro på sin egen 
företagsamhet! Du får lära dig att starta, driva och avsluta 
ett eget företag inom ramen för UF-företagande vilket ger 
dig ytterligare möjligheter att forma din egen framtid.

Ewa Öberg-Grufman, 0532 17233
ewa.oberg-grufman@amal.se
Charlotte Bring, 0532 17205 
charlotte.bring@amal.se
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Industritekniska programmet är ett yrkesprogram 
med stora möjligheter. Här arbetar du med maski-
ner och metoder som används i dagens industri. 

Med moderna maskiner håller Karlbergsgymnasiet en hög 
nivå på undervisningslokaler och maskinpark med tillhö-
rande dataprogramvaror.

15 veckor används till APL (Arbetsplats förlagt lärande) ute 
på något av teknikföretagen i regionen. Elever som har gått 
Industritekniska programmet får ofta jobb direkt efter gym-
nasiet. På det nya Industritekniska programmet kommer 
du att få ännu mer tid för att förbereda dig för det yrkesliv 
som väntar inom den moderna teknikindustrin. Du kan till 
exempel bli NC-operatör, produktionstekniker eller svetsare 
direkt efter utbildning. Listan på olika yrken kan göras lång.

Industriteknisk utbildning är en bra grund att stå på och ger 
dig många möjligheter att kunna gå vidare ut i arbetslivet. 
Karlbergsgymnasiet erbjuder dig också möjligheter att läsa 
kurser som förbereder dig för studier på högskola och yr-
keshögskola. Industritekniska programmet i Åmål är en del 
i Teknikcollege Värmland tillsammans med Teknikprogram-
met i Säffle, samt i nära samarbete med teknikföretagen i 
regionen. Verkstadsindustrin i vår region ser ett stort behov 
av välutbildade medarbetare inom snar framtid. Företagen 
står inför en generationsväxling med många pensionsav-
gångar. Du kan bli en av de nya medarbetarna i morgonda-
gens industri. Din väg kan börja redan till hösten!

Vi erbjuder inriktningen:

Produkt och maskinteknik 
ger dig kunskap om industriella utrustningar/maskiner samt 
hantering av tillhörande verktyg och olika material som 
används i produktionen.

Svetsteknik
ger dig kunskap om olika svetstekniker och plåtbearbetning.
Kvalificerad svetsutbildning enligt internationellt kvalitets-
system (IW-Svetsare).

Sven-Olof Ek, 0532 17237 
sven-olof.ek@amal.se
Roger Engström, 0532 17218 
roger.engstrom@amal.se
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- En väg till arbete och vidare studier
- Garanterat sommarjobb!
- Bidrag till körkort!

Efter Vård- och omsorgsprogrammet kan du få ett arbete 
direkt, eller fortsätta med studier på högskolan, t.ex. till 
sjuksköterska. Oavsett vilken väg du väljer erbjuds du 
sommarjobb i Åmåls kommun under hela din studietid! 
Dessutom finns mycket goda möjligheter att få jobb direkt 
efter avslutad utbildning. Alla elever på VO får också bidrag 
till sitt körkort. 

Inga inriktningar
På Vård- och omsorgsprogrammet finns inga inriktningar att 
välja mellan. Därför har vi istället satt ihop kurspaket åt dig. 
Antingen väljer du att satsa på högskolebehörighet eller så 
väljer du att fördjupa dig inom de yrken som du kan arbeta 
inom efter avslutat program.

Arbetsformer
På programmet tränas eleven i att utföra arbetsuppgifter 
som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig 
vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och 
administrativa och sociala uppgifter. Programmet utgår från 
arbetsuppgifter som eleven löser enskilt eller tillsammans 
med andra. Eleven tränar sig i att planera, genomföra och 
dokumentera arbetet. Förmågan att vara kreativ och ta 
initiativ tränas och eleven lär sig mer om möjligheterna att 
driva ett eget företag

Om du vill arbeta med människor kan detta vara program-
met för dig. I utbildningen ingår 15 veckor arbetsplatsförlagt 
lärande (APL), där du är ute på en arbetsplats inom olika 
vård och omsorgsyrken. På programmet läser du bl. a kurser 
inom ämnena Medicin, Psykiatri, Entreprenörskap och 
Internationellt arbete.

Lisbeth Svedehag 0532 17236
lisbeth.svedehag@amal.se
Charlotte Bring, 0532 17205 
charlotte.bring@amal.se
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Individuella programmen
En 4-årig utbildning som är anpassad efter dina intressen 
och förutsättningar.

”Vi arbetar utifrån en helhetssyn där allsidig stimulans, 
gruppgemenskap, trygg miljö och kommunikation är  
ledord ”.

Verksamhetsträningen
Här får du en utbildning som är anpassad efter dina intres-
sen och förutsättningar. Du arbetar inom sex olika undervis-
ningsområden med tonvikten lagd på praktik och estetisk 
verksamhet.

Estetisk verksamhet 
I träverkstan lär du dig att använda verktyg och maskiner 
för att tillverka olika föremål. I Bild Musik och Drama får du 
skapa, gestalta och uttrycka vilket stimulerar fantasi, lyhörd-
het och personlig utveckling.

Hem och konsumentkunskap 
Du deltar i praktiskt arbete med vardagssysslor såsom enk-
lare matlagning, hygien, tvätt och städning.

Språk och kommunikation 
Du utvecklar din förmåga att kunna uttrycka dig, bli förstådd 
och förstå andra.

Individ och samhälle 
Du stärker din uppfattning om tid och rum samt lär dig om 
närmiljön, samhället och omvärlden.

Idrott och hälsa 
Du får en allsidig motorisk träning varje vecka i idrott eller 
rörelseträning som utgår från dina behov och förmåga.

Natur och miljö 
Syftar till att stimulera ditt miljöintresse och ge dig kunskap 
om och erfarenheter av skog, mark och djur, allt utifrån dina 
förutsättningar och intresse. Även staden och dess miljö 
ingår.

Natur Hälsa-projekt (för de elever som önskar det)
Upplevelsen av naturens ljud, färger och stämningar ger dig 
fina erfarenheter som bär en äventyrets prägel. Det stärker 
gruppgemenskap och förmåga att klara av strapatser, samt 
bidrar till din självbild som en aktiv och uthållig person.

Leif Gustavsson, 0532 17240
leif.gustavsson@amal.se
Charlotte Bring, 0532 17205 
charlotte.bring@amal.se
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Administration, handel och varuhantering

På programmet får du utföra mycket praktiskt arbete samt 
använda läsplattor och datorer som redskap. Du kommer 
att vara med och driva ett företag (UF), samt arbeta i sko-
lans cafeteria. 

Under din gymnasietid kommer du även att vara ute och 
praktisera på en eller flera arbetsplatser i minst 22 veckor. 
Om du är intresserad av service och kan tänka dig att arbeta 
i en affär, på ett café, på kontor eller varför inte på en bilut-
hyrningsfirma? Då är det här programmet för dig.

Det här lär du dig på programmet
• Du får möjlighet att lära dig om försäljning, inköp och 
   varuflöden. 
• Du får lära dig hur man arbetar med transport och distri- 
   bution av varor, det som kallas logistik.
• Du får lära dig om marknadsföring och hur verksamheter  
   kan utvecklas
• Du får kunskaper om olika produkter och branscher.
• Du får lära dig administrativt arbete samt arbete med  
   ekonomi inom företag och offentlig verksamhet
• Du får möjlighet att lära dig om kommunikation och kund- 
   service så att du kan arbeta med konferens- och  
   receptionsarbete
• Du får kunskaper om hur man hanterar verktyg och ma- 
   skiner som kan användas inom handel, administration och  
   varuhantering
• På programmet får du träna dig i att arbeta med andra  
   och att med god service möta människor - till exempel när  
   vi arbetar i skolans cafeteria.
• Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte  
   ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en  
   god hälsa

Jonas Angerud, 0532 17234
jonas.angerud@amal.se
Charlotte Bring, 0532 17205 
charlotte.bring@amal.se
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Introduktionsprogrammen vänder sig till elever 
som inte nått behörighet till gymnasieskolans na-
tionella program. Introduktionsprogrammen syftar 
till förberedelser till annan gymnasial utbildning 
eller till arbetsmarknaden. Huvudregeln är att inga 
behöriga elever ska gå på ett introduktionspro-
gram.

Preparandutbildning (IMPRE)
För dig som är motiverad och vill nå behörighet till natio-
nellt program. Preparandutbildning ger dig möjlighet att 
skaffa de kunskaper du behöver för att söka vidare till något 
av gymnasieskolans nationella program. Här kan du läsa de 
grundskoleämnen du behöver för att nå din behörighet. Ska 
normalt sett pågå högst ett år.                                              

Programinriktat individuellt val (IMPRO)
Är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt 
yrkesprogram. Utbildningen är sökbar för den som saknar 
behörighet till ett yrkesprogram och målet är att du ska 
antas på det nationella programmet så snart som möjligt. 
Det finns ett behörighetskrav för att antas. 

Yrkesintroduktion (IMYRK)
För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Utbild-
ningen är yrkesinriktad och ska leda till studier på ett yrkes-
program eller underlätta att etablera sig på arbetsmarkna-
den. Kan utformas för grupp av elever eller en enskild elev.

Individuellt alternativ (IMIND)
Förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller 
till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas efter elevens 
behov och förutsättningar och vänder sig i första hand till 
elever som saknar behörighet till nationellt yrkesprogram.

Språkintroduktion (IMSPR)
Ger dig som nyligen anlänt till Sverige utbildning i svenska 
språket för att sedan kunna gå vidare till nationellt gymna-
sieprogram eller annan utbildning. Utbildningen ska anpas-
sas efter varje elevs behov.                         

Stefan Björkman, 0532 17209
stefan.bjorkman@amal.se
Charlotte Bring, 0532 17205 
charlotte.bring@amal.se

www.karlbergsgymnasiet.se

VILL DU VETA MER?

INTRO  
ÖVRIGA PROGRAM

Hossein Ibrahim 
IM
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ÅMÅLS
KOMMUN

Har du fått magasinet hemskickat till dig? 
Sitter det en adresslapp på? Är du en årskurs 9:a?

Då kan du vara med i utlottning av en surfplatta!
1. Ta en bild på adresslappen med din mobil (eller ta med magasinet)
2. Besök oss på Öppet hus den 15 nov 
3. Visa upp bilden på plats. 




