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HEJ!
Nu har skolan precis startat och vi har ännu ett år tagit emot 
väldigt många nya elever. Detta tycker vi givetvis är mycket 
trevligt, och vi är övertygade om att de kommer att trivas här 
hos oss. Anledningen till att vi kan säga detta är att vi tycker 
att vi har en fantastiskt bra skola, på såväl yrkesprogram, 
högskoleförberedande program som gymnasiesärskolans 
program.

Vad är det då som gör skolan bra? Jo, vi har en härlig blandning av elever, 
och en mycket engagerad personal som alltid sätter elevens lärande i 
fokus.  Vi arbetar systematiskt och strukturerat för att alla elever ska nå 
så långt de kan och vill. Och detta arbete börjar nu bära frukt. Det visar 
sig bl.a. i att nästan alla elever de senaste åren har nått upp till de högt 
ställda kraven för gymnasieexamen, vilket nationellt har varit ett problem 
för många skolor. (se faktaruta till höger) Dessutom är det är en mycket 
god stämning på skolan, vilket du förhoppningsvis kommer få en uppfatt-
ning om på följande sidor.

Vi har sedan något år tillbaka ett övergripande enhetsmål för skolan, 
vilket beskriver vad vi ständigt strävar efter att uppnå:
En elev som har gått på Karlbergsgymnasiet ska utmärkas av trygghet, 
ansvarstagande och kreativitet, ha en god digital kompetens och vara väl 
förberedd för vidare studier och ett arbetsliv i ständig förändring.
Detta är vad vi lovar att arbeta för om du börjar hos oss.

Om du är intresserad av vår skola och våra utbildningar är du välkom-
men på Öppet Hus den 19 november. Du kan också ta chansen att vara 
med och skugga något program på Karlbergsgymnasiet under en heldag, 
när du vill under året. 

Påverka din framtid! 

Välkommen till oss på  
Karlberg!
Roger, Lena och Charlotte



...det här är vårt KARLBERG! 

Det är vi som är styrelsen i elevkåren på Karl-
berg. Om du väljer Karlberg kan vi garantera att 
du inte bara kommer att få tre lärorika, utan 
även tre minnesvärda, år på gymnasiet. Under 
lektionstid 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 tradi-
tionella nattinnebandyn en kväll under höst-
terminen och även en mängd andra aktiviteter 
som kommer att uppskattas. Så, 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 det-
samma kommer även gälla för dig!

HUR SÖKER JAG?

ELEVKÅREN

På www.gymnasium.se hittar du mer information om 
gymnasievalet. På adressen www.gyansokan.se hittar 
du webbansökan.

5/1   Användarkonto skickas ut till dig via posten.
10/1   Webbansökan (Dexter) öppnas
10/2  Webbansökan stängs kl. 16:00
24/4   Webbplatsen öppnas för omval
12/5   Webbplatsen stängs för omval kl. 16:00

Vi på Karlbergsgymnasiet vill inspirera och hjälpa dig att välja en 
utbildning som leder till ett arbete som du kommer att trivas med. 
SYV (Studie- och yrkesvägledare) på Karlbergsgymnasiet heter 
Börje Ekman och han hjälper dig vid eventuella frågor. Om du 
har svårt att välja program kan du alltid tänka efter denna enkla 
modell: Vart befinner jag mig nu? Vart vill jag befinna mig i framti-
den? Vilka medel behöver jag för att nå dit?

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 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 antagningsbesked är endast prelimi-
närt. Slutlig antagning görs utifrån vårterminsbetyget.

Omval
Du får möjlighet att lägga till val eller ändra val. Kontakta din stu-
die- och yrkesvägledare så kan du få hjälp och information kring 
de förändringar som du vill göra. SYV:en på din skola hjälper dig 
med information om vilken skola och program som passar för dina 
önskemål.

Slutlig antagning 
Resultatet skickas hem till alla sökande via post vecka 26. 

VILL DU VETA MER?
SYV: Börje Ekman  
0532-172 49, borje.ekman@amal.se

Rankinglista över kommunala gymnasieskolor - andel elever som 
fått gymnasieexamen* 
Karlberggymnasiet
2015: Plats 2 av 212
2016: Plats 6 av 208 
*Modellberäknat värde elever med gymnasieexamen inom tre år  
(enligt SKL:s Öppna Jämförelser)

Procentuell andel ungdomar som påbörjat högskolestudier  
vid 19 års ålder (2015): 
  Totalt Kvinnor Män
Sverige totalt: 13,7% 15,4% 12,2%
Åmål:  18,0% 19,5% 16,4%
(Universitetskanslersämbetet 2016)
Åmål ligger högst i hela Västra Götaland och vårt samarbetsområde  
Värmland.

GYMNASIEINFO 
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En succé som växer! Du kan verkligen räkna med Karl-
berg. Första året Karlbergsgymnasiet erbjöd kostnadsfri 
läxhjälp var det i matematik för alla intresserade. Detta 
blev så populärt  så nu har vi utökat verksamheten med 
ämnena fysik, kemi, biologi, naturkunskap och även 
geografi. Är det inte fantastiskt?

Varje onsdag mellan kl. 17:30 – 19:30 finns möjlighet att träffa 
fyra av Karlbergsgymnasiets välmeriterade lärare, Tommy  
Gustavsson, Gustav Kallenius, Mikael Persson och Knut Espedalen 

i församlingshemmet för att räkna med Karlberg. Det bjuds på 
kaffe, saft, gifflar och kakor. 

Varför detta fina erbjudande? Jo, många har svårt att få hjälp med 
framförallt matematik efter skoltid och vi på Karlberg vill på detta 
sätt öka dina möjligheter att lyckas med studierna. Och det är 
inte heller enbart för skolans elever. Alla studerande inom Åmåls 
kommun och även övriga intresserade anhöriga som vill få hjälp i 
matematik och de andra ämnena är välkomna!

RÄKNA MED KARLBERG
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RÄKNA MED KARLBERG
kostnadsfri läxhjälp i matematik

DU KAN ALLTID...



SKUGGNING 
- Besök Karlberg!
Skuggning innebär en spännande möjlighet för dig som 
känner dig osäker på vilket gymnasieprogram som pas-
sar 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, gå in på vår hemsida. Under 
fliken ”För elev i 9:an” hittar du all information du behöver för att 

anmäla dig till att skugga på Karlbergsgymnasiet. Du kan också 
skriva in nedanstående adress i din webbläsare så kommer du 
direkt till sidan om skuggning.

www.karlbergsgymnasiet.se/for-elev-i-9an/skuggning/
Du kan också ta kontakt med SYV på din egen skola för att få hjälp.

VILL DU VETA MER?
SYV: Börje Ekman 
0532-172 49, borje.ekman@amal.se



VARFÖR KARLBERG?

Nathalie Heintz  
Ekonomi

Äldre kompisar har berättat att det 
det är en mycket bra skola, och jag 
bor i Åmål och slipper pendla till 
annan skolort.

här ger några av våra Elever svar på frågan

Martin Waern    
Natur

Jag valde Karlberg för att min syster 
och hennes kompisar sa att alla lärare 
var bra här - och dom hade väldigt 
rätt.

Mattias Axelsson    
Barn och fritid

Hade bara hört positivt om skolan, som att lärarna 
var bra och maten är suverän. Det bästa är att det 
finns individuella profiler. Man trivs för att  lärarna är 
underbara och ställer upp för alla elever och gör sitt 
bästa för att vi ska utvecklas.

Klara Karlsson   
El och energi

Det klassiska med nära hemi-
från och att slippa pendla.

Marielle Erlandsson    
Vård och omsorg 

Jag gillar Åmål och ville iväg till ny studie-
ort som inte låg alltför långt bort. Hört 
mycket positivt om Karlberg och dessutom 
är maten väldigt god. Jag ville få nya  
kompisar dessutom och det har jag fått.



William H  
Kristiansson  
Teknik

Hade hört genom kompisar att 
det var en bra och trevlig skola. 
Dessutom var TE-programmet 
nytt med moderna maskiner.

William Uddèn    
Industri

Jag har hört mycket positivt om 
skolan och tycker att Industri-
programmet är väldigt bra.

Alicia Hartwig     
Handel

Jag valde Karlberg för det är kortast resväg för 
mig som bor i Mellerud, och för att programmet 
inte finns där. Jag hade också hört mycket bra 
om skolan.

Gabriel Kolyaei 
Hesselroth   
Samhäll

Karlberg verkade vara en bra 
skola och lärarna är bra här. Jag 
skuggade en kompis här förra 
läsåret och fick då mer infor-
mation om programmet och 
skolan.



UNG FÖRETAGSAMHET
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Ung  
FöretagsamhetUF

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. Det rör sig bland annat om att lägga upp en affärs-
plan, skaffa en rådgivare, genomföra en årsredovisning och delta 
vid minst två säljtillfällen. UF-eleverna får stöd och hjälp av lärare 
och rådgivare från näringslivet. Året med Ung Företagsamhet 
ger unika möjligheter att träna sin samarbetsförmåga, problem-
lösning, att kunna fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande. 
UF-året avslutas med regionens mässa. 

Driva
Tanken bakom att starta upp och driva ett UF-företag är att eleven 
ska se fördelarna med att få en bra företagsutbildning parallellt 
med gymnasiestudierna. Att driva företag är komplext, och under 
utbildningen lär man sig både grunderna i detta, och att odla 
kreativiteten och entreprenörskapet. 

Utbildningen har en tydlig uppstart och en grande finale där de 
mest framgångsrika företagen prisas. Inledningsvis ställs eleverna 
inför frågor som: vilka ska ingå i företaget? Sedan följer: Vad ska 
vi sälja? Och till vem? Sedan följer några månader av arbete. 
Affärsplaner formuleras, loggor designas, tillverkare och leveran-
törer kontaktas. Efter försäljning och mässdeltagande avslutas 
allt med att UF-företaget avvecklas. Och man får den sista frågan: 
ska ALMI hjälpa till att ombilda företaget till ett aktiebolag efter 
studenten?

Framgångsrika
Karlbergsgymnasiet har under senare år kunnat stoltsera med 
mycket framstående UF-företag vid de stora mässorna. Genom 
24 regionfinaler kvalificerar sig ca 700, av över 20 000, UF-
företagare till SM-finalen i Stockholm. 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. Detta år var Karlbergs-
gymnasiet Sveriges mest framgångsrika UF-skola. 

2014, 2015 och 2016 var också bra UF-år för Karlbergsgymnasiet. 
Flera företag har vunnit priser. Några av dessa är: What should I 
cook-UF (2:a pris i kategorin ”Hållbar utveckling”samt 3:e pris i 
kategorin ”Bästa vara”) Genom barns ögon-UF (2:a pris i kate-
gorin ”Bästa vara” samt 3:e pris i kategorin ”Bästa affärsplan”). 
Karlbergs UF-lärargrupp vann dessutom 1:a pris i kategorin 
Bästa lärargrupp vid regionsfinalen i Vänersborg. Våra senaste 
framgångar kom med GreenClean UF som 2015 gick till SM-final 
i kategorin ”bästa vara” och Creative Child som 2016 fick repre-
sentera vår region på SM i kamp med alla de bästa företagen från 
övriga Sverige.

Några exempel på årets UF-företag: 
 
Grönt Ljus UF
Återvunna ljus i återvunna föremål!  
Inte nog med att vi återanvänder stearinet, vi återanvänder 
dessutom behållaren vi stöper de nya ljusen i. Vi vill skapa en 
produkt som sprider ljus och värme utan att belasta miljön. För 
att göra vår produkt än mer attraktiv har vi valt att tillsätta dofter 
som också kan anpassas för diverse årstider eller förfrågan. Vår 
produkt kommer erbjudas på sociala medier, marknader samt 
tillställningar i södra Värmland och norra Dalsland. Grön tanke 
med en lysande idé och en produkt vi brinner för. 

Safe Child UF
Föräldrar mindre oroliga för sina barn på offentliga platser.
Detta ska vi göra genom att tillverka armband med den anhörigas 
telefonnummer på. Detta gör det lätt även för de mindre barnen 
när de kommer bort då de bara kan visa upp sitt armband. Arm-
bandet kan sättas på vid behov och det är även en snygg acces-
soar som kan användas jämt. Vi har tänk använda oss av pärlor 
som är giftfria och miljövänliga, de uppfyller standarden EN 71-3.

Underlätta vardagen UF
En grönsaksskärare.
Den ska göra det lättare i matlagningen, med tolv olika skärblad/
former inklusive en box som håller tätt och kan stå i kylskåp. Med 
denna produkt kan du t ex göra alla möjliga sallader, skära lök och 
potatisskivor. Hacka lök orsakar ofta tårar men här kan du hacka 
en hel lök på bara en sekund och du slipper rinnande ögon. Boxen 
är genomskinlig så du kan se vad som finns i, du kan även välja att 
servera i den. Genom att köpa denna produkt kan du även få med 
barnen i matlagningen.

På bilden ser ni eleverna som driver UF-företaget Creative child.



Vill du få högskolebehörighet 

samtidigt som du utvecklar  

din skaparförmåga?

Skaffa bredd och utvecklas!
Skratta, utforska, utmana!

Estetiska programmet
Var kreativ!

Toppmodern studio för musikproduktion!Inspireras att skapa!

Estetiska programmet
Odla kreativiteten! Högskolebehörighet 

Gör studiebesök och resor i stimulerande miljöer!

Var med och skapa konserter och bildutställningar!

Utforska foto och film i egen biosalong!



Surfplattor och lärplattform
Karlbergsgymnasiet arbetar i den webbaserade lär-
plattformen ”itslearning”. Detta fungerar som en virtu-
ell utbildningsmiljö som man når genom den surfplatta 
alla elever får ut från skolan, en dator eller mobilen. 

Alla kurser organiseras av läraren och eleven får kursmaterial, 
uppgifter och kommunikation med läraren samlat på en plats. 
För enkel åtkomst till ”itslearning”, för att kunna läsa pdf-texter 

istället för långa kopierade häften, för informationssökning  
eller för att till exempel filma en muntlig redovisning satsar  
Karlbergsgymnasiet på ett koncept med att dela ut surfplattor 
med tangentbord till alla elever i årskurs 1. 

Plattan ger stora möjligheter att föra lärandet till andra dimensio-
ner och vi ser framåt och strävar efter en modern undervisnings-
miljö. 

SURFPLATTOR med WINDOWS



Surfplattor och lärplattform
GYMNASIEINFO

GYMNASIESKOLAN
Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Det 
finns arton 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.

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.

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 leder fram till de olika yrkena 
på yrkesprogrammen.

Inom det individuella valet på yrkesprogrammen ska skolan er-
bjuda kurser som krävs för grundläggande behörighet till universi-
tet och högskola. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska 
alltid erbjudas på samtliga program.

De nationella programmen innehåller slutligen 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 examensmål. Dessa ligger till 
grund för planeringen av utbildningen och undervisningen från 
elevernas första dag på programmet. De ska styra utbildningen 
och gymnasiearbetets utformning och innehåll.

> 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 behörighet till universitet och högskola.

> Förberedelser för högskola och universitet
De högskoleförberedande programmen ska göra eleverna väl för-
beredda för studier på högskola och universitet. Ett högskoleför-
beredande program utbildar inte elever till att påbörja ett specifikt 
yrke 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 hen ha gjort ett 
godkänt gymnasiearbete. Det är en uppgift om 100 gymnasiepo-
äng som genomförs på alla yrkesprogram och högskoleförbere-
dande program inom gymnasieskolan. 

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. 
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LIVET EFTER KARLBERG
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Emil Öberg  
Hårdrockare på väg ut i Europa
2005 tog Emil studenten från det estetiska programmets musik-
inriktning. Han arbetar numer som svensklärare, men intresset 
för musiken har han utvecklat och byggt vidare på sedan dess 
och snart ska han ut på Europaturné med hårdrockarna i bandet 
Lancer.  

Jag började läsa på estetprogrammet bara något år efter att jag hade börjat 
spela elbas. Det var bra att snabbt ges möjlighet att utveckla mina kunskaper 
inom musikteori och träna mitt huvudinstrument, men framförallt var det 
utvecklande att få spela i olika konstellationer med andra elever. Efter studen-
ten gick jag Nordiska rockmusiklinjen på Geijerskolan i ett år. Där spelade vi i 
princip musik alla dygnets vakna timmar och i alla genrer från 50-talsrock till 
dödsmetall. Jag jobbade i några år efter det, men hösten 2009 kom jag in på 
lärarprogrammet vid Karlstads Universitet och utbildade mig till gymnasielä-
rare i Svenska och Psykologi.

Att brinna för något
Idag arbetar jag som lärare, men jag har inte släppt musiken. Snarare tvärtom. 
Jag spelar i hårdrocksbandet Lancer och vi har nyligen skrivit på ett skivkon-
trakt för Nuclear Blast, världens största skivbolag för hårdrock. Vårt tredje 

Ingrid Persson
På krokiga vägar för att hjälpa andra
Ingrid tog studenten från Karlbergs naturvetenskapskapsprogram 
2005 och arbetar idag som legitimerad psykolog i Lund. Intresset för 
att arbeta med människor hade egentligen alltid funnits där, men 
vägen till psykologexamen blev ganska krokig.

Så länge jag kan minnas har jag tyckt om att lyssna på vad människor omkring 
mig har att berätta. Jag valde naturvetenskapsprogrammet eftersom jag inte vis-
ste exakt vad jag ville jobba med och ville ha så många valmöjligheter som möj-
ligt efter studenten. Men redan under min tid på Karlberg började jag fundera 
på om psykolog kanske kunde vara ett yrke för mig. Idag har jag många varma 
minnen från min tid på Karlberg och det gör mig så glad att tänka på att det var 
där jag tog mina första steg mot mitt liv som det ser ut idag! 

Människor framför datorer
Det blev dock en lite krokig väg dit. Det första jag gjorde efter studenten var att 
flytta till Skövde för att börja läsa till dataspelsdesigner, ett annat av mina stora 
intressen. När jag väl var där insåg jag ganska snabbt att det inte var rätt väg för 

mig. Jag kände tydligt att jag ville jobba med människor och inte datorer. Jag hade redan sedan ett par år tillbaka sommarjobbat på ett 
äldreboende i Tösse och känt på hur givande det kunde vara att få arbeta med att hjälpa andra människor och försöka göra livet bättre 
för dem.

Hjälp till bättre liv
Eftersom det då krävdes väldigt höga betyg och dessutom ett års arbetslivserfarenhet för att komma in på psykologprogrammet så 
kunde jag inte gå raka vägen in i nya studier, utan fick gå genom olika jobb och ett bra resultat på högskoleprovet. Men det var det värt. 
Utbildningen var väldigt bred och intressant och jag tog examen 2012. Det bästa med att jobba som psykolog är att man får lov att titta 
in i människors allra innersta liv och hjälpa dem att bättre förstå sig själva. Just nu arbetar jag med det som kallas habilitering, där jag 
hjälper personer med till exempel autism och utvecklingsstörning. Det är otroligt spännande och en fantastisk känsla när man känner att 
man gör skillnad för någon, att man faktiskt hjälpt dem till ett bättre liv! 

fullängdsalbum släpps i januari 2017 och i samband med detta kommer vi att åka på en Europaturné tillsammans med Gloryhammer 
och Hammerfall. Konkurrensen i musikbranschen är stenhård men brinner man för något, samt är beredd att jobba hårt och ständigt 
vara aktiv, ger det resultat.



Festprissen som styr ekonomiforskningen
Martin tog studenten från Karlbergs ekonomlinje 1994 efter tre år 
fyllda av upptåg och lustfyllt kamratskap. Idag är han docent i Fö-
retagsekonomi och proprefekt för Handelshögskolan vid Karlstads 
universitet.

Jag visste att jag ville läsa en teoretisk linje för att ha möjligheten att studera 
vidare på högskola eller universitet senare och jag har aldrig ångrat att jag valde 
ekonomi på Karlberg. Vad jag inte visste när jag började var hur kul det skulle bli. 
Min gymnasietid i Åmål var otroligt rolig. Stundtals nästan för rolig och jag fick 
hålla uppsikt över mina betyg när Karlberg lockade med nya vänner och möjlig-
heter. Jag har alltid haft ett stort intresse för musik och var med och arrangerade 
julshower, spelade i band som underhöll på nattinnebandyturneringar och sjöng i 
kören. På helgerna var vi ett stort gäng från klassen som umgicks flitigt och då och 
då pluggade vi faktiskt också… 

I väntan på…
Efter studenten gjorde jag lumpen (män gjorde det på den tiden). Sen jobbade 
jag som ungdomspraktikant i Svenska Kyrkan ett år och åkte därefter runt och 
föreläste om demokrati i skolor och föreningar under nästan ytterligare ett år. I 
väntan på att komma på vad jag ville göra fick jag jobb i en verkstad. Jag visste 
att jag kunde plugga, men hade aldrig gjort något arbete med händerna förut, så 

Martin Löfgren
LIVET EFTER KARLBERG

det var en väldigt nyttig erfarenhet. Till slut började jag ändå plugga ekonomi på Karlstads universitet. Det var så intressant att jag blev 
kvar, doktorerade 2006 och blev docent i Företagsekonomi 2011. 

Det trodde jag inte själv
Sedan 2014 är jag proprefekt (typ vice chef) för Handelshögskolan vid Karlstads universitet, som är en institution med ca 120 anställda 
och 2600 studenter fördelat på sju ämnen. Mina huvudsakliga ansvarsområden är forskning, forskarutbildning och kvalitet. Jag tror var-
ken mina lärare på Karlberg eller jag själv trodde att jag skulle hamna inom akademin, men så blev det. Suget att satsa på musiken var 
stort, men den har fått förbli ett kärt fritidsintresse. Mina minnen från Karlberg är väldigt ljusa och jag kan så här i efterhand konstatera 
att jag fick en relevant utbildning och tre av de roligaste åren i mitt liv.
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Emily Hoffback
Lokförare i full fart
2007 tog Emily Hoffback studenten från samhällsprogrammet med 
inriktning ekonomi, en utbildning hon valde tack vare dess bredd. 
Hon fick upp ögonen för tågtrafik av en slump och jobbar idag som 
lokförare, vilket hon stortrivs med.

När jag började på gymnasiet visste jag inte alls vad jag ville bli. Jag valde sam-
hällsprogrammet för att få en bred utbildning med många olika vägar att kunna 
ta. I början av sista året på gymnasiet pendlade jag med tåg mellan Karlstad och 
Åmål och då slog det mig att det faktiskt var lokförare jag ville bli. När jag sedan 
sökte in till lokförarskolan fick jag genomgå flera olika tester innan jag i februari 
2009 påbörjade den 60 veckor långa utbildningen.

Utbildning med variation
Under min första praktikperiod insåg jag direkt att detta var yrket för mig. Jag gil-
lade variationen med att köra olika typer av tåg, olika sträckor och på olika tider 
av dygnet och året. Ingen dag är den andra lik på järnvägen! Allt detta är sådant 
jag uppskattar med yrket även idag. När utbildningen var klar började jag direkt 
köra tåg uppe i Gävle över sommaren. Sedan sökte jag mig närmare hemåt och 
fick anställning på SJ i Karlstad. På SJ fanns den körningen som jag gillade allra 
mest, nämligen att få köra snabbt (upp till 200 km/h) och längre sträckor. I slutet 
av 2016 ska jag i min tur utbilda mig till körlärare och får då den stora äran att 
lära blivande lokförare att köra tåg. Ett uppdrag jag ser mycket fram emot!



Tid över? Inga problem!  
 På Karlberg finns det många ställen att 
fördriva din tid på när du inte har lektion: 
• Musikstudion
• Fotolabbet
• Andrummets avkoppling
• Biljarden

• Biografen
• Galleriet
• Cafeterian
• Bowlinghallen
• Biblioteket
• Webbradion
• Gymmet
• Ateljéns studiehjälp

ELEVHÄLSA, BIBLIOTEK OCH RAST PÅ KARLBERG
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RAST PÅ KARLBERG

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att 
stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen. Elevhälsa 
handlar om att bidra till hälsa hos alla elever men ha fokus på 
elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.  
 
Dessa ingår i Elevhälsan: 
Specialpedagog/speciallärare
Dessa olika roller ger pedagogiska råd om arbetssätt och anpass-
ningar efter elevers egna förutsättningar och undervisar dessutom 
efter denna tanke. De gör pedagogiska utredningar (allmänna och 
i ämnena Svenska och Matematik), skriver intyg för anpassat teori-
prov för körkort och är intygsgivare för anpassat högskoleprov.

Skolsköterska
Skolsköterskans uppdrag är att bevara och förbättra elevernas 
hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Skolsköterskan erbjuder 
vissa begränsade bedömningar och behandlingar samt rådgivning 
och stöd i psykosociala frågor och svårigheter.

Kurator
Kuratorn erbjuder samtal och i uppdraget ingår också att förmedla 
kontakter med olika myndigheter. CSN är den myndighet som ofta 
diskuteras och frågor och information kring detta ansvarar också 
kurator för. 
 
Studie- och yrkesvägledare, SYV 
Syv ingår också i Elevhälsan.

Karlbergsgymnasiets skolbibliotek är beläget mitt i skolan och 
har en heltidsanställd bibliotekarie och en biblioteksassistent. 

Du som elev har tillgång till böcker, inläst media genom TPB och 
Inläsningstjänst, datasal med 20 arbetsplatser, databaser, trådlöst 
Wi-Fi, dagstidningar och tidskrifter. 

Skolbiblioteket innehåller cirka 10 000 böcker, cirka 40 stycken 
tidskrifter och 8 dagstidningar. Här finns också gott om plats för 
dig som vill läsa läxor, jobba med projekt eller andra uppgifter i 
lugn och ro. Öppettiderna är måndag till och med fredag  
kl. 8.00 - 16.30.

ELEVHÄLSAN

SKOLBIBLIOTEKET



DET ÄR PÅ KARLBERG DET HÄNDER
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Det är på Karlberg 
det händer!
Karlberg satsar på att göra mer för 
eleverna. Stjärnspäckade vårkon-
serter återkommer med jämna 
mellanrum, författare inspirerar 
såväl elever som lärare och konst-
utställningar, mässor och work-
shops ger något både för allmänhet 
och skola. 

Föreläsningar av många framstående 
personligheter har under senare år gett ett 
mervärde åt den reguljära undervisningen 
och det är något vi satsar särskilt på.

Som exempel kan vi nämna Europeiska 
språkdagen som firas den 26 september 
tvärs över Europa. På Karlberg har vi under 
flera år gjort stor sak av att uppmärksam-
ma och fördjupa förståelsen för språk. Ex-
empelvis tog den svenske hiphoplegenden 
Petter Alexis Askergren aulan i besittning 
hösten 2015. Scenen var ett naturligt ele-
ment där han under en timme i avslapp-
nad elegans spred sin livshistoria. I sann 
stand-upkoreografi visade han hur killen 
med dyslexi och ADHD kom att använda de 
litterära klassikerna för att genom musiken 
ge sin bild av verkligheten. Han lärde sig 
att använda språket både som vapen och 
ventil.

Ett år senare stod språkvetaren, På Spåret-
domaren och komikern Fredrik Lindström 
på samma scen och körde igång ett meta-
foriskt expresståg av småhistorier på temat 
människans språk och utveckling. Genom 
rappa uttryck och komiska vändningar såg 
vi en brokig språkbild växa fram, från män-
niskans ursprungliga ”öhh” till uttalet av 
kex och varför vi här i västra Sverige torde 
vara lite gladare än den genomsnittlige 
medborgaren.

Även internationella relationer uppmärk-
sammas stort på Karlberg. Frilansjourna-
listen Martin Schibbye inledde i början av 
vårterminen 2016 en föreläsning med att 
konstatera att hans historia är berättelsen 
om något som gick helt åt helvete. Genom 
värdighet, kul anekdoter och stämnings-
fulla språkliga bilder fick vi sedan under 
en timme stifta bekantskap med militärer 
och fångar, poliser och journalister i det 
Etiopien som 2011 fängslade Schibbye och 
fotografen Johan Persson. Vi fick se en 
strimma av livet bakom korrugerade plåt-
murar, där terrordömda låg vakna av rädsla 
att ens drömma politiska drömmar och 
knarklangarna suktade efter Justin Bieber i 
högtalarna.

Året innan hade skolan gästats av bland 
andra TV4:as utrikeskorrespondent Stefan 
Borg som berättade om gripande öden i 
olika delar av världen och den amerikan-
ske ambassadören i Sverige, Richard W La 
Roche som efter bästa förmåga försökte 
förklara varför en amerikansk hamburgare 
och en svensk inte är lika stora.

Under hösten 2016 anordnade Åmåls 
kommun med flera partners Framtidsmäs-
san och sparkade igång dagen med en 
föreläsning av Mia Törnblom - inspiratör 
och författare med ett tiotal böcker inom 
populärpsykologi bakom sig. Och energire-
server som en Duracellkanin. Hela kroppen 
spratt omkring, dramatiserade mängder 
av karaktärer och många gånger skrattade 
man högljutt åt dråpliga exempel, som 
ändå bottnade i allvar. Vi ska titta på andra 
för att bli motiverade och engagerade. 
Men inte ställa detta i motsatsförhållande 
till oss själva, sammanfattade Törnblom.

Skolan vill mer, och letar hela tiden efter 
nästa stora upplevelse. Det är på Karlberg 
det händer!



”Vilken stad!” beskriver en elev Tysklands  
huvudstad Berlin. ”En av de finaste och mest 
äventyrliga städer jag har varit i. 

Detta har man sett fram emot sedan ettan och nu 
äntligen har vi fått uppleva vad denna vackra stad har 
att erbjuda. Det går inte att välja ut en sevärdhet som 
den mest intressanta eftersom alla var speciella på 
sitt sätt. Det är en sak att se Brandenburger Tor i en 
lärobok men när den väl står framför dig… då inser 
man skillnaden!”

De tyskstuderande eleverna på Karlbergsgymna-
siet åker traditionsenligt till Berlin under en knapp 
vecka i upptakten av trean. De medföljande eleverna 
är alla entusiastiska efter sin resa och vittnar om en 
mycket trevlig tur med många intressanta ögonblick i 
en stad som andas historia. Berlin formligen kryllar av 
sevärdheter som Unter den Linden, Alexanderplatz och 
Förintelsemonumentet. Eleverna besöker riksdagshu-
set, Gedächtniskirche och går längs muren genom East 
Side Gallery. Men staden bjuder naturligtvis också på 
god mat, shopping och kulturella upplevelser. Elevernas 
mysiga hotell ligger på en bra gata med närhet till det 
mesta.

”En otroligt häftig stad som var kul att få upptäcka tillsam-
mans med en massa härliga människor” avslutar en an-
nan av deltagarna. ”Definitivt en stad jag vill besöka igen 
och skaffa fler bra minnen från.”

RESA
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BERLIN
en stad i våra hjärtan



RESA
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Du som studerar på Karlbergsgymnasiet, oavsett hem-
kommun, kan söka ett stipendium som ger dig möjlig-
heten att tillbringa ett helt läsår i USA eller under en 
sommarmånad besöka ett europeiskt land. 

Det är Åmåls kommun i samarbete med den internationella ide-
ella föreningen AFS som under devisen ”Connecting lives, sharing 
cultures” ger Karlbergsgymnasiets elever denna unika möjlighet. 
En möjlighet som Åmål tillsammans med Buenos Aires är ensam-
ma om i hela världen!  

Under läsåret 2016/2017 blev Emilia Nilsson den lycklige att 
tillbringa året i USA. Efter de inledande månaderna kan hon 
konstatera att lära sig om en kultur och att uppleva den är två helt 
olika saker.  ”Trots att jag dagligen möter på kulturkrockar så ’am 
I having the time of my life!’ Jag har lärt mig så mycket nytt och 
fortsätter lära mig nya saker varje dag.” Att få chansen att studera i 
ett nytt land hjälper dig inte bara att utveckla språket, det är också 
en chans att få träffa nya vänner och skaffa nätverk världen över.
Sommaren 2016 reste också ett gäng elever till några europeiska 
länder. Alice Karlsson känner hur hennes resa till Italien utan 
tvekan är något hon aldrig kommer glömma. ”Att få upptäcka ett 

land ”inifrån” på det sättet jag fick göra är verkligen en speciell 
upplevelse.” Wilma Granander Schwartz och Malin Olsen hade en 
oförglömlig vistelse i Spanien. ”Man träffar kompisar för livet och 
vi tycker att om man har möjlighet att söka så ska man göra det!” 
Gustav Franzén spenderade två veckor i Tyskland där han deltog i 
ett specialiserat program med naturvetenskaplig inriktning.

Emilia vill hälsa från USA att hon uppmuntrar alla att ta just den 
här chansen, att steppa ur invanda mönster och uppleva helt nya 
världar. Under hösten kommer uttagningsförfarandet att starta för 
att du ska ha möjlighet att tillbringa ett år utomlands i USA eller i 
ett europeiskt land under sommaren. Utbytet medför inga andra 
kostnader än fickpengar för den som får åka.

VILL DU VETA MER?
Ansvarig: Christian Bruce
0532-172 60, christian.bruce@amal.se

MED KARLBERGSGYMNASIET  
UT I VÄRLDEN 



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

HP SURFPLATTA  
Windows 10 med tangentbord, blir 
din under din tid på Karlberg!
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ÖPPET HUS
Ta del av aktiviteter 
på våra program! 
 
Lördag 19 november
Kl. 10.00-14.00 

Tacos serveras som lunch.

 

Välkomna!

ANNONSER

För alla elever onsdagar 14.35-15.30
Plats: Karlbergsgymnasiet
Verksamheten är öppen, behöver inte bokas.

Läxhjälp/stöd i något ämne

10
JANUARI

KARL 
BERG
SÖK TILL
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Tisdag 20 december
Kl. 19.00 i Åmåls kyrka 
 

Julkonsert Lucia 

Tisdag 13 december
Kl. 09.00 i A-hallen 
 

Vi hälsar alla våra  
elever välkomna!

ANNONSER

Vårkonsert
Tisdag 30 maj 2017 
Kl. 19.00 i Aulan på Karlberg

Lördag 25 mars 2017 
Regional UF-mässa  
i Nova Arena i Trollhättan

Riksfinal 

Regionsfinal 

8-9 maj 2017 
på Stockholmsmässan 
i Älvsjö 

UF

Ansökan 
till NIU
Nationella idrottsutbildningen fotboll

Sista anmälningsdag är  
1 december 2016 
Urvalsträningar blir det under december 
månad för de som sökt in till NIU

Informationsmöte för blivande  
NIU-elever
Onsdag 26 oktober 2016

”Räkna med 
Karlberg”
Läxhjälp i matematik, kemi, biologi, geografi, 
fysik och naturkunskap på alla nivåer.
Datum/tid: Onsdagar kl. 17.30 - 19.30
Plats: Församlingshemmet

Alla är välkomna!

ÅMÅLS KOMMUN
www.amal.se

Sveriges mest gästvänliga stad

Ung 
Företagsamhet



PROFILER

ATT VÄLJA PROFIL

För den konstnärlige som vill uttrycka sig 
genom bild och form. Du som brinner för 
att uttrycka dig estetiskt men samtidigt vill 
läsa på något annat program har nu alla 
möjligheter att göra det genom profilen 
Bild. Du väljer mellan tre inriktningar: 
 
Konst. Du får lära dig mer om teckning, 
målning och keramik bland andra tekniker. 
Du utvecklar ditt bildspråk och fördjupar 
dig i tekniker som tilltalar just dig! 
 
Media. Består ditt intresse av film, foto och 
layout så har du chansen att gå på djupet 
här. Du har också möjlighet att prova gam-
maldags svartvitt foto och mörkrumsar-
bete. 
 
Design. Här kan du inrikta dig mot design 
och form och utvecklar ett eget uttryck. Du 
kommunicerar din kreativitet och realiserar 
idéer.

VILL DU VETA MER?
Kontaktperson: Anders Österberg
0532-174 41, anders.osterberg@amal.se

Bild

För den dansanta och kroppsmedvetna. 
Dansprofilen ger dig grundläggande dan-
sträning genom kursen Dansgestaltning 
(100 p) medan du i kursen Dansträning 
(100 p) arbetar för att få och bibehålla bra 
kondition och en sund kroppsuppfattning. 

Du får träning i att sätta samman egen 
dans samt gemensam dansträning i olika 
dansstilar och former. Samtidigt kan du för-
djupa dig inom den konstnärliga dansen. 
Stort vikt läggs vid att utveckla smidighet 
och styrka. Svårighetsgraden inom dansen 
ökar successivt efter dina individuella 
kunskaper och utveckling. Vi kommer att 
medverka i olika musikprojekt och ter-
minsuppspelningar

VILL DU VETA MER?
Kontaktperson: Elke Franckaert-Forsberg
0532-170 33, elke.franckaert@amal.se

Dans
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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 fyra profiler som alla kan välja: DANS, BILD, MUSIK och IDROTT.  Utöver dessa fyra så finns det en profil som riktar sig speciellt till 
elever som satsar på en elitinriktning för fotboll (NIU). Ansökan till en profil sker i samband med ansökan till Karlbergsgymnasiet, dvs. 
senast 1 februari.



För den musikintresserade som själv vill 
musicera. Detta är ett roligt och utveck-
lande tillval till de ordinarie studierna. Två 
kurser om 100p vardera; en enskild lektion 
á 30 min/vecka i valt instrument eller sång 
plus en ensemblelektion á 60 min/vecka 
(rock/pop/jazz etc.) tillsammans med 
övriga profilelever samt estetiska program-
mets elever.

Ensemblemedlemmarna spelar (alt. sjung-
er) sina huvudinstrument och får tillfälle 
att vara med på skolans olika konserter och 
shower. Här får man också en god över-
blick i ensembleinstrumenten piano, gitarr, 
bas och trumset.

VILL DU VETA MER?
Kontaktperson: Henrik Berg
0532-172 68, henrik.berg@amal.se

Musik

För den idrottsutövande som vill utvecklas inom sin sport. 
Idrottsprofilen går att kombinera med samtliga gymnasieprogram 
på Karlbergsgymnasiet och alla kan söka, oavsett om man håller 
på med lagidrott eller individuell idrott. Fokus ligger på individu-
ell utveckling där vi vill hjälpa dig hitta drivkraften och verktygen 
att nå dina mål. Lektionstiden är två pass á 90 min/vecka och 
fördelningen är 75 % praktisk träning och 25 % teori.

De två kurserna om vardera 100 p, Idrott och hälsa – specialise-
ring 1 och 2, går under åk 1 och 2 och genomförs i samverkan 
med din idrottsförening. Föreningen/tränaren ska finnas som ett 
stöd för dig i din individuella utveckling och samverka med kur-
sens lärare i samband med vissa teoretiska uppgifter och bedöm-
ning. Skolan tillhandahåller dock instruktörer vid större grupper 
(under läsåret 2016-2017 i fotboll och ishockey).

Det finns några villkor för att du ska kunna bli antagen till  
ovanstående kurser:
• Idrotten ska tillhöra Riksidrottsförbundet.
• Du ska bedriva tävlingsverksamhet på minst distriktsnivå.
• Du ska ha en tränare/kontaktperson i föreningen som är villig  
   att samarbeta med kursernas lärare.

VILL DU VETA MER?
Kontaktperson: Sissi Hedborg 
0532-172 11, sissi.hedborg@amal.se

Idrott
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PROFILER
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NATIONELL IDROTTSUTBILDNING

NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) 

Vi är stolta och glada över att kun-
na erbjuda NIU vid Karlbergsgym-
nasiet. Målsättningen med detta är 
att ungdomar ska kunna kombinera 
elitinriktad fotbollsutbildning med 
gymnasiestudier. Utbildningen kva-
litetskontrolleras på nationell nivå 
av ett specialidrottsförbund (SvFF) 
och är av tydlig elitidrottskaraktär. 

NIU vänder sig i första hand till lokala 
och regionala talanger i vårt upptag-
ningsområde. De sökande som anses ha 
bäst förutsättningar att tillgodogöra sig 
fotbollsutbildningen ska ges företräde vid 
urval till utbildningen. Urvalsträningar 
arrangeras på Karlbergsgymnasiet under 
december månad för de ansökande elev-
erna. Antalet elever kommer att vara 14 st 
och intagningen mellan pojkar och flickor 
styrs av sökbilden.

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

Fotbollseleverna läser följande kurser 
fördelat på tre år:

Idrottsspecialisering  
  1 (100 p) och 2 (100 p)
Tränings- och tävlingslära  
  1 (100 p) och 2 (100 p)

Summa: 400p

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

Hur man ansöker? 
Ansökan till Fotbollsgymnasiet ska vara 
inne senast den 1 december. Under 
december kallas den sökande till två 
urvalsträningar på Karlberg. Den består 
av fysisk träning och samtal. Senast den 
20 januari får man sedan besked om man 
anses vara tillräckligt idrottsligt meriterad 
för att antas på utbildningen. 

Om så är fallet sker nästa process, näm-
ligen urvalet till sökt gymnasieprogram 
som sker senast den 10 februari. När 
eleven har blivit antagen till ett program 
och samtidigt är idrottsligt meriterad så 
är eleven slutgiltigt antagen för att kunna 
påbörja NIU. 

VILL DU VETA MER?
Kontaktperson: Jonas Rehnberg
0532-172 26, jonas.rehnberg@amal.se

För den som kan kombinera elitinriktad fotbollsutbildning med 
gymnasiestudier, och lyckas bli uttagen.

FOTBOLL



Är du intresserad av samhälls- och företagsekonomi 
och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar, 
eller är du intresserad av en framtid som jurist, civil-
ekonom eller mäklare? Ekonomiprogrammet lär dig 
om detta, men också mycket mer. Utbildningen är 
väldigt bred och ger möjlighet för dig att gå många 
alternativa vägar.

På ekonomiprogrammet jobbar vi hårt för att överbrygga glap-
pet mellan skola och omvärld. Vi vill att våra elever ska utmär-
kas av trygghet, ansvarstagande och kreativitet och vi uppnår 
detta genom att ge dig ansvar och litar på att du tar det. Vi 
jobbar ämnesövergripande och samarbetar med externa 
aktörer för att rusta er inför vidare studier och ett arbetsliv 
i ständig förändring. Föreläsningar varvas med självständigt 
arbete med läraren som handledare.

Vi har skapat ett ekonomicentrum för att trycka på att studier 
inte bara behöver ske under lektionstid. Vi har öppna dörrar 
till datasalarna och våra klassrum, och vi har en studiesal som 
du kan utnyttja på dina håltimmar. Innehåll och arbetsformer 
på programmet främjar kreativiteten och förmågan att samar-
beta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

Utbildningen ger dig förutsättningar att utveckla grunder i ett 
vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper om villkor för en 
hållbar utveckling. Du lär dig om företagen- och organisatio-
nernas roll i samhällsutvecklingen lokalt, regionalt, nationellt 
och globalt. I praktiken får du pröva på att driva företag under 
ett helt läsår. Dessutom ingår det en veckas praktik under 
årskurs 2.

Vi erbjuder två inriktningar:

Ekonomi
Som ger dig verktygen för hur man driver företag både på ett 
teoretiskt och ett praktiskt plan genom studier i redovisning, 
kalkylering, marknadsföring, organisation och ledarskap. 

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

Efter tre år på Ekonomiprogrammet kommer du att ha en bra 
grund inför vidare studier på universitet och högskola inom 
olika samhällsvetenskapliga områden eller kunna ge dig in i 
arbetslivet.

Programansvarig: Joakim Axelsson
0532-172 19, joakim.axelsson@amal.se

Rektor: Charlotte Bring
0532-172 05, charlotte.bring@amal.se

VILL DU VETA MER?

EKONOMI
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
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Är du intresserad av både en god teoretisk grund 
för vidare studier och att få möjlighet till kreativt 
skapande? Det estetiska uttrycken kommer i form 
av musik och bild & formgivning beroende på 
vilken inriktning du väljer. All forskning visar att vi 
mår bra av att få uttrycka oss genom olika konst-
former. Det estetiska programmet ger möjlighe-
terna att varva de teoretiska studierna 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, kom-
munikation och samspel är centralt i utbildningen och du 
lär dig om människan i vår omvärld både idag och historiskt 
utifrån konstnärliga och kulturella perspektiv. 

Du söker inriktning samtidigt som du söker till programmet. 
Inom utbildningen kommer du att få visa upp din kreativitet 
inför publik vid ett flertal tillfällen och i olika sammanhang. 
Det rör sig om olika sorters utställningar, sceniska musikpro-
jekt och andra framträdanden. 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 under skoltid.

Samhällsprofil
Som ger dig programfördjupning med matematik 2b och 
moderna språk. Det ger dig samma högskolebehörighet 
som Samhällsvetenskapsprogrammet.

Vi erbjuder två inriktningar:

Bild & formgivning 
Som ger dig möjlighet att arbeta med olika tekniker, såsom 
teckning, måleri, foto, film, keramik, skulptur med mera.

Musik 
Som ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa dina kun-
skaper inom musikområdet genom lektioner i bland annat: 
instrumentalspel eller sång samt körsång och ensemblespel. 
Du får också lära dig musikteoretiska grunder samt musik-
dator/musikproduktion. 

Efter tre år på Estetprogrammet kommer du dels ha 
utvecklat dina färdigheter inom ditt fält och dels stå väl 
rustad inför vidare studier på högskola och universitet.

Programansvarig: Elke Franckaert-Forsberg
0532-170 33, elke.franckaert@amal.se

Rektor: Roger Engström
0532-172 18, roger.engstrom@amal.se 

VILL DU VETA MER?
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Är du intresserad av vetenskap och matematik och 
vill utveckla din förståelse av naturvetenskapliga 
frågeställningar? Det naturvetenskapliga program-
met utvecklar ett förhållningssätt som innefattar 
förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, 
problemlösning och systematiska iakttagelser. 

Studierna genomförs med hjälp av matematiska modeller, 
experiment, laborationer och fältstudier och kan handla om 
fysikaliska fenomen och skeenden samt olika kemiska pro-
cesser. För detta krävs ändamålsenliga lokaler och ett rikt 
utbud av laborativ utrustning, något som våra institutioner 
mer än väl uppfyller. 

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om sammanhang 
i naturen, om livets villkor och andra naturvetenskapliga 
frågor och du får ta del av aktuella forskningsrön inom rele-
vanta områden. Du får en förståelse för hur naturvetenskap 
och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påver-
kar varandra och vi belyser särskilt naturvetenskapens roll 
i frågor om hållbar utveckling. Du kommer också utveckla 
dina kunskaper om matematik och stimuleras till nyfikenhet 
och kreativitet samt arbeta upp din förmåga till analytiskt 
tänkande.

Det naturvetenskapliga förhållningssättet innebär omväx-
lande skoldagar. Du grundar dina kunskaper på iaktagelser 
och experiment som du tolkar enskilt och tillsammans med 
andra. Det är en spännande blandning av teori och praktisk 
tillämpning.

Vi erbjuder två inriktningar:

Naturvetenskap 
Som ger dig fördjupande kurser i biologi, fysik, kemi och 
matematik. 

Naturvetenskap och samhälle 
Som ger dig en inriktning där du inte bara läser naturveten-
skap utan också samhällskunskap och geografi.

Efter tre år på Naturvetenskapliga programmet kommer 
du vara förberedd för att plugga vidare på universitet eller 
högskola främst inom naturvetenskap, matematik och 
teknik. 

Programansvarig: Lars Forslund
0532-172 31, lars.forslund@amal.se

Rektor: Roger Engström
0532-172 18, roger.engstrom@amal.se

www.karlbergsgymnasiet.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.

Samhällsprogrammet är en bred utbildning, där studierna 
på olika sätt kretsar kring samhället vi lever i och männis-
kans roll däri. Utbildningen behandlar makt ur ekonomiska, 
sociala och politiska aspekter och ger även ett historiskt 
perspektiv för att du med hjälp av det förflutna ska förstå 
förhållanden i dagens samhälle och kunna orientera dig 
inför framtida samhällsförändringar. 

Utbildningen utvecklar din förmåga att skriva, tolka och för-
stå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskaps-
områden. Du kommer också ges möjlighet att uttrycka dig i 
varierande skriv- och talsituationer på framför allt svenska 
och engelska. Några centrala begrepp som utbildningen 
bygger på är att utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet, 
självständighet och ansvarstagande. Det handlar också om 
en förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer 
i praktisk handling. Utbildningen ska också ge förutsättning-
ar för att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

I utbildningen ingår under årskurs 2 en veckas praktik som 
syftar till att du får komma närmare och få inblick i sådant vi 
tar upp i undervisningen. 

Vi erbjuder tre inriktningar:

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

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

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

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

Programansvarig: Kristina Lindqvist
0532-172 11, kristina.lindqvist@amal.se

Rektor: Charlotte Bring 
0532-172 05, charlotte.bring@amal.se 
 
www.karlbergsgymnasiet.se

VILL DU VETA MER?

SAMHÄLL
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Hanna  
SA2B



Är du intresserad av kreativa och problemlösande 
arbetsformer och teknisk utrustning i framkant? 
Teknikprogrammet hanterar både befintlig teknik och 
utvecklingen av ny. Det belyser också teknikens roll 
i samspelet mellan människa och natur med hänsyn 
till hållbar utveckling. Undervisningen är tvärveten-
skaplig där olika bildningsriktningar och arbetsformer 
möts.

Teknikutveckling utgörs av samband mellan olika delar, och 
dessa lär du dig att upptäcka och bidrar till att du förstår hela 
kedjan i utvecklingen av teknik i ett hållbart samhälle. Centralt 
för teknikutvecklingen är att analysera en situation och skapa 
modeller för att kunna se samband och resultat. 

Du utvecklar dina kunskaper inom fysik, kemi och matematik 
med fokus på tekniska processer. Teoretisk och praktisk tilläm-
ning samverkar, vilket innebär att du arbetar med problemlös-
ning ur båda perspektiven. Det ger även förutsättningar för att 
utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Karlbergsgym-
nasiet erbjuder också alla elever på programmet att läsa de 
moderna språken för att bredda den språkliga medvetenheten 
och öka möjligheterna till att maximera meritpoängen.

Vi erbjuder tre inriktningar:

Produktionsteknik 
Som ger dig kunskaper om och färdigheter i produktion och fö-
retagande. Du arbetar med automation, programmerar robotar 
och bygger datorer. Du lär dig hur produktionslinjer styrs och 
får kunskaper om produktion inom olika områden. 

Teknikvetenskap
Som ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenska-
pens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, 
simulering, styrning och reglering. Du fördjupar dina kunskaper 
inom naturvetenskapliga ämnen och förbereder dig för vidare 
ingenjörsutbildningar. 

Informations- och medieteknik
Som ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, 
kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla dator-
kommunikation, programmering, digital media, webbutveck-
ling samt dator- och kommunikationsteknik.
 

Efter tre år på Teknikprogrammet kommer du vara förberedd 
för att plugga vidare på universitet eller högskola.

Programansvarig: Christian Bruce 
0532-172 60, christian.bruce@amal.se 

Rektor: Roger Engström 
0532-172 18, roger.engstrom@amal.se 
 
www.karlbergsgymnasiet.se
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Är du intresserad av att arbeta med olika typer av 
människor och i varierande åldrar? Barn- och fritids-
programmet är både ett yrkes- och högskoleförbere-
dande 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 
arbetsmarknaden. 

Utbildningen utvecklar dina kunskaper i pedagogik och färdig-
heter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom verk-
samheter programmet utbildar för. Utbildningen leder till att 
du kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i 
deras utveckling. Du har möjlighet att förse din utbildning med 
de kurser som krävs för att få den grundläggande behörighet 
du behöver för att läsa vidare på universitet eller högskola.  

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och 
kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och 
utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Det be-
tyder att vi lägger stor vikt vid etik, demokratiska värderingar 
och mänskliga rättigheter.  

På programmet arbetar vi med olika projekt och kontakter 
utanför skolan. Det ingår även femton 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.

Vi erbjuder inriktningen:

Pedagogiskt arbete 
Som ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande 
behov och rättigheter samt olika pedagogiska verksamheter. 
Exempel på yrken är barnskötare och elevassistent. Inrikt-
ningen pedagogiskt arbete ger dig också en god grund inför 
fortsatta studier mot exempel förskollärare, lärare och fritids-
pedagog.

Efter tre år på Barn- och fritidsprogrammet kommer du dels 
kunna ge dig in i arbetslivet och dels stå väl rustad inför 
vidare studier på högskola och universitet.

Programansvarig: Marianne Onsjö 
0532-172 36, marianne.onsjo@amal.se

Rektor: Charlotte Bring
0532-172 05, charlotte.bring@amal.se

www.karlbergsgymnasiet.se
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Är du intresserad av en både teoretisk och praktisk 
utbildning där du kommer kunna ansvara för flera 
samhällsviktiga funktioner? På El- och energiprogram-
met utbildar du dig inom flera yrkesområden. Arbetet 
sker ofta i projektform där vi prövar ny utrustning och 
ny teknik och vi arbetar för att verka i framkant av den 
nya tekniken.

I yrkeslivet kommer du att möta olika människor och ansvara för 
att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra 
yrkesgrupper. Utbildningen utvecklar därför din förmåga att 
samarbeta med andra och bemöta kunder. Du tränas i att göra 
medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt material och 
verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess.

Digital kompetens och samhällets IT-infrastruktur är centralt 
inom utbildningen och därför leder den också till att du blir väl 
förtrogna med nationella och internationella överenskommelser 
om teknologi, informationssäkerhet, standarder, arbetssäkerhet 
och arbetsmiljö. Då du kommer att ha möjlighet att ansvara för 
samhällsviktiga funktioner är ditt färgseende betydelsefullt vid 
installationer.  

På El- och energiprogrammet ingår femton veckors APL (praktik) 
ute på olika elföretag, processindustrier med flera verksamheter. 
Under dessa veckor får du känna på och pröva det yrke du valt 
för praktiska erfarenheter och lärdomar. Näringslivet ser också 
gärna fler tjejer i yrket.  

Vi erbjuder två inriktningar:

Automation 
Som ger dig kunskap om och erfarenhet av att hantera avan-
cerade styrsystem, robotsystem och energisystem. Exempel på 
yrkesutgångar är drifts- och underhållstekniker samt automa-
tionstekniker.

Elteknik 
Som ger dig kunskaper för arbete inom det eltekniska området. 
Exempel på yrkesutgångar är installations- och industrielektriker, 
service-, larm- och datanätstekniker.

Efter tre år på El- och energiprogrammet kommer du kunna ge 
dig in i arbetslivet.

Programsansvarig: Staffan Sindsjö  
0532-172 50, staffan.sindsjo@amal.se

Rektor: Roger Engström 
0532-172 18, roger.engstrom@amal.se

www.karlbergsgymnasiet.se
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Är du intresserad av en bred utbildning med 
många möjligheter som kan ge jobb direkt efter 
gymnasiet eller möjligheten att läsa vidare? Det 
finns många yrken inom handel och stora möj-
ligheter att jobba sig upp inom företagen för den 
som visar framåtanda. Hos oss får du arbeta med 
ämnen som Försäljning och Service, Marknadsfö-
ring, Näthandel, Information och kommunikation, 
Ekonomi och Företagande. 

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 helt enkelt. Du får lära dig att starta, driva 
och avsluta ett eget företag inom ramen för UF-företagan-
de. Det finns gott om karriärmöjligheter inom handeln och 
den som vill plugga vidare kan välja att inom programmet 
läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till 
Högskolan. 

Genom dina tre praktikperioder på sammanlagt femton 
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. 

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. 

Vi erbjuder inriktningen:

Handel och service
Som ger dig möjligheten att göra karriär som egen företa-
gare eller säljare. Du utvecklar din sociala kompetens och 
förmåga att möta människor. Du lär dig att starta och driva 
ett företag och vidgar ditt eget entreprenörskap. 

Efter tre år på Handelsprogrammet kommer du dels kunna 
ge dig in i arbetslivet och dels stå väl rustad inför vidare 
studier på högskola och universitet.

Programansvarig: Ewa Öberg-Grufman 
0532-172 33, ewa.oberg-grufman@amal.se

Rektor: Charlotte Bring 
0532-172 05, charlotte.bring@amal.se

www.karlbergsgymnasiet.se
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Är du intresserad av att lära dig hantera maskiner 
och metoder som används i dagens, och morgon-
dagens, industri? Industritekniska programmet 
är ett yrkesprogram med stora möjligheter. Det 
ger en bra grund att stå på och ger dig många 
möjligheter att kunna gå vidare ut i arbetslivet. 
Karlbergsgymnasiet erbjuder också möjligheter att 
läsa kurser som förbereder för studier på högskola 
och yrkeshögskola. 

Verkstadsindustrin i vår region ser ett stort behov av välut-
bildade medarbetare inom en snar framtid. Företagen står 
inför en generationsväxling med många pensionsavgångar 
och du kan bli en av de nya medarbetarna i morgondagens 
industri. Skolan tillhandahåller undervisningslokaler av hög 
nivå och du använder dig av moderna maskiner och övrig 
maskinpark med tillhörande dataprogramvaror.

Utbildningen innehåller två huvudsakliga aspekter: den 
tekniska och den produktionsinriktade. Du får en förståelse 
av helheten och sammanhanget, vilket branschen kräver 
för att du ska anses ha tillräckliga yrkeskunskaper. Du lär dig 
också om hur en idé utvecklas till färdig produkt och vikt 
läggs vid att du förstår det idémässiga flödet under produk-
tion och produktens livscykel.

Femton veckor används till APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
ute på något av teknikföretagen i regionen. Du får mycket 
tid för att förbereda dig för det yrkesliv som väntar inom 
den moderna teknikindustrin och elever som har gått Indu-
stritekniska programmet får ofta jobb direkt efter gymna-
siet. Du kan till exempel bli NC-operatör, produktionstekni-
ker eller svetsare direkt efter studenten. 

Vi erbjuder två inriktningar: 

Produkt och maskinteknik 
Som ger dig kunskaper om skärande bearbetning i svarv, 
fräs och CNC-maskiner samt förebyggande/avhjälpande 
underhåll i allmän reparationsteknik.

Svetsteknik
Som ger dig kunskap om olika svetstekniker och plåtbear-
betning. Det handlar om en Kvalificerad svetsutbildning 
enligt internationellt kvalitetssystem (IW-Svetsare).

Efter tre år på Industriprogrammet kommer du kunna ge dig 
in i arbetslivet.

Programansvarig: Sven-Olof Ek  
0532-172 37, sven-olof.ek@amal.se

Rektor: Roger Engström 
0532-172 18, roger.engstrom@amal.se
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Är du intresserad av en utbildning som ger dig 
möjligheten att läsa mot jobb eller vidare studier? 
På Vård- och omsorgsprogrammet finns inga inrikt-
ningar att välja mellan utan istället fördjupar du 
dig inom vård- och omsorgsfältet i form av profiler 
som vi satt ihop. Dessa leder antingen mot jobb 
eller vidare studier efter gymnasiet, exempelvis till 
sjuksköterska. 

Oavsett vilken profil 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. 

På programmet lär du dig att utföra arbetsuppgifter som 
krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, 
medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och adminis-
trativa och sociala uppgifter. Programmet utgår från arbets-
uppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. 
Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera 
arbetet. Förmågan att vara kreativ och ta initiativ stimuleras 
och möjligheterna att driva ett eget företag presenteras.

Om du vill arbeta med människor kan detta vara program-
met för dig. I utbildningen ingår femton veckor arbetsplats-
förlagt lärande (APL). 

Vi erbjuder två profiler:

Profil Sjuksköterska
Som ger dig en fördjupning mot högskolebehörighet. Du får 
grundläggande behörighet till universitet och högskola, och 
den särskilda behörighet som krävs för bland annat sjukskö-
terske- och sjukgymnastutbildningen.
 
Profil Yrke 
Som ger dig en fördjupning inom de yrken som du kan 
arbeta inom efter avslutat program. Du läser exempelvis 
Hemsjukvård och Vård- och omsorgsspecialiseringar. 

Efter tre år på Vård- och omsorgsprogrammet kan du få 
ett arbete direkt, eller fortsätta med studier på universitet 
eller högskola.

Programansvarig: Lisbeth Svedehag
0532-172 36, lisbeth.svedehag@amal.se

Rektor: Charlotte Bring
0532-172 05, charlotte.bring@amal.se
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Är du intresserad av att läsa större ämnesområden 
och att anpassa skolan så de passar dig perfekt? 
De individuella programmen bygger vi upp tillsam-
mans så att du ska lära dig så mycket som möjligt 
för att få ett så självständigt och aktivt liv som 
möjligt och för att kunna delta i samhällslivet. 
Utbildningen är fyra år lång.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn där allsidig stimulans, 
gruppgemenskap, trygg miljö och kommunikation är ledord. 
Utbildningen är anpassad efter dina intressen och förutsätt-
ningar. Du arbetar inom sex olika undervisningsområden 
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 förmågor.

Natur och miljö 
Syftar till att stimulera ditt miljöintresse och ge dig kunskap 
om och erfarenheter av skog, mark och djur utifrån dina för-
utsättningar 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. 

Efter fyra år på de individuella programmen ska du vara 
trygg i dig själv för att kunna, vilja och våga påverka din 
egen framtid.

Programansvarig: Leif Gustavsson
0532-172 40, leif.gustavsson@amal.se

Rektor: Lena Forsell Bergling 
0532-171 23, lena.forsell-bergling@amal.se
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Är du intresserad av att utföra mycket praktiskt 
arbete, både i skolans cafeteria och ute på praktik 
hos företag? Programmet lär dig om administra-
tion, handel och varuhantering och förutom prak-
tik kommer du att använda läsplattor och datorer 
som redskap i skolan, och du kommer att vara 
med och driva ett företag (UF).  

Under din gymnasietid kommer du att vara ute och prakti-
sera på en eller flera arbetsplatser i minst tjugotvå 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 så är det här programmet för dig.

Du lär dig kundkontakt
Du får träna dig i att arbeta med andra och att med god 
service möta människor, till exempel när vi arbetar i skolans 
cafeteria. Du får också möjlighet att lära dig om kommuni-
kation och kundservice så att du kan arbeta med konferens- 
och receptionsarbete.

Du lär dig om verksamheten
Hur verksamheter kan utvecklas är viktigt att veta, och en 
del av det är marknadsföring. Du får också kunskaper om 
olika produkter och branscher och lär dig administrativt 
arbete samt arbete med ekonomi inom företag och offentlig 
verksamhet.

Du lär dig om varor
Försäljning, inköp och varuflöden är områden inom 
affärsverksamhet som man behöver känna till och det-
samma gäller transport och distribution av varor, det som 
kallas logistik.

Du lär dig om den fysiska delen av arbetet
Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte 
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god 
hälsa. Du får också kunskaper om hur man hanterar verktyg 
och maskiner som kan användas inom handel, administra-
tion och varuhantering.

Efter tre år på Administration, handel och varuhantering 
kommer du kunna ge dig in i arbetslivet.

Programansvarig: Ann-Sofie Wennsten
0532-172 34, ann-sofie.wennsten@amal.se

Rektor: Lena Forsell Bergling 
0532-171 23, lena.forsell-bergling@amal.se
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Är du intresserad av att fixa till det som fattas för 
att kunna fortsätta studera eller arbeta? Introduk-
tionsprogrammen vänder sig till elever som inte 
nått behörighet till gymnasieskolans nationella 
program och syftar till förberedelser till annan  
gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.  

På introduktionsprogrammen är den individuella studiepla-
nen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål 
eller någon programstruktur.  

Det finns fem olika introduktionsutbildningar:

Preparandutbildning (IMPRE)
För dig som är motiverad och vill nå behörighet till nationellt 
program. Preparandutbildning ger dig möjlighet att skaffa de 
kunskaper du behöver för att söka vidare till något av gymna-
sieskolans nationella program. Här kan du läsa de grundskole-
ämnen 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. Ut-
bildningen är yrkesinriktad och ska leda till studier på ett 
yrkesprogram eller underlätta att etablera sig på arbetsmark-
naden. 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 gymnasie-
program eller annan utbildning. Utbildningen ska anpassas 
efter varje elevs behov.            
             
Efter din tid på ett introduktionsprogram kommer du att ha 
uppnått ditt mål och kan gå vidare med det du själv vill och 
väljer.

Biträdande rektor: Stefan Björkman
0532-172 09, stefan.bjorkman@amal.se
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Går du på högstadiet?

Då kan du vara med i utlottning av en surfplatta!
 
Besök oss på Öppet hus den 19 november 2016 för att vara med i utlottningen. 




