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Föreläsningar, musikinslag i vardagen, upptåg med elevkåren, tävlingar och mycket mer!

Det är på Karlberg det händer!

”RÄKNA MED  
  KARLBERG”

Hur söker jag?

Gör som våra studenter, ta chansen att få åka 
utomlands - sök utlandsstipendium!

LiU
Lokal idrottsutbildning  
För dig som vill utvecklas  

inom din sport!

Årets UF-företag satsar  
på klimatsmarta idéer!
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Karlbergsgymnasiet är en ständigt växande 
gymnasieskola som nu har passerat 800 elever, vilket 
är glädjande för både oss elever, lärare och övrig 
personal. Skolans atmosfär förmedlar en trivsam och 
avslappnad känsla där alla är välkomna. Tack vare 
detta ser man en konstant ökning av antalet elever 
årligen. 

Eftersom skolans elevantal ökar och vi blir fler elever behöver vi ständigt 
fler platser där vi kan både umgås och plugga, vilket skolan fixade under 
sommarlovet. Vi elever fick bland annat nya fina skåp, samt nya möbler 
på många ställen runt om i lokalerna. Ett utrymme som är populärt för 
eleverna på skolan är den relativt nya studiehallen. Det är en lokal som 
ligger i skolans centrum vilket gör att elever från olika program blandas. 
Caféet och biblioteket är även det populära platser att hänga på i skolan. 
Om man söker en plats med arbetsro skulle vi säga att bibblans tysta del 
är det perfekta stället. Valmöjligheten mellan det tysta och det lite mer 
livade är en sak som vi och många andra verkligen uppskattar. Om man 
dessutom vill ha något att dricka, så som en varm kopp nybryggt kaffe 
eller en kall läsk kan man gå till skolans cafeteria där det alltid är mycket 
folk. Där kan man även köpa mackor och hemmagjorda chokladbollar 
och kladdkaka till ett bra pris. 

På skolan bedrivs även ett internationaliseringsarbete där ett flertal 
elever årligen får den stora möjligheten att åka på studieresor till bland 
annat Bryssel, Berlin och Frankrike. Åmåls kommun delar även ut 
stipendier för utbytesår i USA, sommarlovsstipendier till t.ex. Italien och 
Malaga, samt stipendier för utlandsstudier. 

Karlbergsgymnasiet är som sagt en skola där det alltid händer något och 
tack vare vår aktiva elevkår känner vi elever oss delaktiga. Vi får vara 
med om allt från Killergame till Korvätartävling, samt poängjakt i syfte 
att främja gemenskapen i klasserna. Kika gärna in deras Instagram,  
@karlbergselevkar!  

Utifrån denna text hoppas vi på skolan att Karlbergsgymnasiet 
är ett självklart val!

Välkommen att bli en av oss!
Skribenter från skrivarkursen: Hanna Björkman och Elin Danielsson, SA3A

Hej alla glada!

Följ gärna oss på våra sociala 
medier för mer information eller om 

du är nyfiken på något av våra event!

Instagram: 
@karlbergselevkar

Skolledningen på Karlbergsgymnasiet
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Karlbergs elevkår tycker att skolan ska vara mer 
än plugg och finns för att göra skoltiden roligare 
genom att anordna olika evenemang som alla 
medlemmar kan delta i. 

Vi anordnar bland annat killergame, studentfesten och 
nattinnebandyn. Nattinnebandyn är elevkårens största 
evenemang och är det evenemang som skolans elever uppskattar 
mest. Nattinnebandyn är alltså en turnering där man som klass 
går ihop och spelar mot andra klasser som är med. Turneringen 
börjar sent på kvällskvisten och fortsätter till sent på natten.

Vi brukar också hålla ätartävlingar som eleverna brukar uppskatta. 
Inte för allt så länge sedan körde vi korvätartävling, innan det har 
vi kört kladdkakeätartävling. Utöver elevkårens event finns det 
andra saker att göra på Karlberg under långa raster. Allt i från att 
spela bowling, köpa en fika i cafeterian, spela spel i biblioteket 
eller använda din tid för att göra läxor eller plugga inför prov.
Det är eleverna på skolan som är våra medlemmar och därför får 
alla som går med i elevkåren vara med och påverka vad som ska 
hända på skolan. Varje år hålls det ett årsmöte där varje medlem 
får vara med och rösta fram den nya elevkårsstyrelsen. Den 

nuvarande styrelsen av ordförande Dante Tjus, vice ordförande 
Hilda Johanesson, kassör Elin Olsson, sekreterare Anton Espedalen 
och ledamöterna Luna Abazid, Lilly Hermes-Smith, Melissa Mavric, 
Julian Forsvik, Isak Forsvik och Ossian Jakubov.

För oss är det väldigt viktigt att eleverna har en rolig tid på 
gymnasiet. För att vi ska kunna vara en aktiv kår med många event 
som alla kan delta i är det viktigt att bli medlem. Att bli medlem 
är väldigt enkelt och tar inte alls lång tid. Det är även gratis! 
Som medlem blir det billigare för dig att vara med på alla våra 
evenemang då medlemmarna alltid får ett medlemspris.

Följ gärna oss på våra sociala medier för mer information eller om 
du är nyfiken på något av våra event!

Vi i Karlbergs elevkår lovar dig som kårmedlem tre 
oförglömliga år.

Big love,Kåren <3

Karlbergs elevkår

Följ gärna oss på våra sociala 
medier för mer information eller om  

du är nyfiken på något av våra event! 

Instagram:  
@karlbergselevkar
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• Vi arbetar för att bevara och förbättra elevernas  
   hälsa samt verka för sunda levnadsvanor.
• Vi erbjuder vissa begränsade bedömningar och  
   behandlingar samt rådgivning och fysiska besvär.
• Vi hjälper eleverna till egenvård. 

Skolsköterska

• Vi erbjuder samtal. 
• Vi förmedlar kontakter till olika myndigheter.
• Vi ansvarar för frågor om CSN.• Vi undervisar elever som är i behov av särskilt stöd.

• Vi ger pedagogisk rådgivning.
• Vi gör pedagogiska utredningar.
• Vi skriver intyg för anpassat teoriprov för körkort och  
   är intygsgivare för anpassat högskoleprov. 

Specialpedagog 
& speciallärare

Kurator

på Karlbergsgymnasiet

VILL DU VETA MER?
Du hittar mer information och 
kontaktuppgifter på: 
www.karlbergsgymnasiet.se

Elevhälsan
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• Vi erbjuder samtal. 
• Vi förmedlar kontakter till olika myndigheter.
• Vi ansvarar för frågor om CSN.

Vi på Karlbergsgymnasiet vill inspirera och hjälpa 
dig att välja en utbildning som leder till ett arbete 
som du kommer att trivas med. Studie- och 
yrkesvägledaren hjälper dig vid eventuella frågor.  

Om du har svårt att välja program kan du alltid tänka efter 
denna modell: Var befinner jag mig nu? Var vill jag befinna mig i 
framtiden? Vilka medel behöver jag för att nå dit?  
Studie- och yrkesvägledaren lyssnar också på dig och dina tankar 
om framtid och olika valmöjligheter, så välkommen att boka ett 
samtal. Mer information om gymnasiestudier och tips inför ditt 
gymnasieval hittar du på www.gymnasieinfo.se och  
www.utbildningsinfo.se.
Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan berätta mer om 
rutiner, viktiga datum och hur du gör din ansökan till gymnasiet. 
Karlbergsgymnasiet har öppet hus 16 november kl. 10-14 och då 
har man möjlighet att få större inblick i vad som händer på de 
olika programmen och känna in stämningen på skolan.

Att gå på gymnasiet
Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Det 
finns 18 nationella program varav tolv yrkesprogram 
och sex högskoleförberedande program. Det finns också 
introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett 
nationellt program

Programstruktur 
Utbildningen på gymnasieskolans nationella program delas 
in i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma 
karaktärsämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt 
val och gymnasiearbete.

De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som alla 
gymnasieelever läser. De varierar i omfattning mellan de olika 
programmen. Det finns åtta gymnasiegemensamma ämnen:

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

Programgemensamma karaktärsämnen varierar 
mellan de olika programmen och visar vad som är speciellt för 
varje program.

Inriktningar finns på alla program utom 
Vård- och omsorgsprogrammet och Handel- och 
administrationsprogrammet. En inriktning är ett område med 
kurser som knyter an till det program du läser och som styr din 
utbildning mot ett visst yrkes- eller utbildningsområde.

Programfördjupningskurser är kurser där du ytterligare 
kan styra din utbildning mot ett visst område som du är 
intresserad av eller läsa kurser som ger dig särskild behörighet till 
högskolan.

Inom det individuella valet kan du välja fritt mellan många 
olika kurser som intresserar dig. 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 innehåller de nationella programmen ett 
gymnasiearbete som är en större självständig 
arbetsuppgift. Gymnasiearbetet måste vara 
godkänt för att du ska få examen.

VILL DU VETA MER?
SYV, Ann-Christin Hard  
ann-christin.hard@amal.se  
0532-17249

SYV, Malin Krokström  
malin.krokstrom@amal.se  
0532-17351

Studievägledning
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Med Karlberg ut i världen
Som elev på Karlbergsgymnasiet kan du söka 
något av kommunens stipendier som kan ta dig 
ut på fantastiska äventyr i världen! 

Varje år finns det möjlighet att söka och kanske till och med få 
ett utav de stipendierna. Du kanske får bli en utbytesstudent i 
USA. Det här läsåret är det Emelie Karlsson som blev den lycklige 
stipendiaten och är just nu i DePere, Winsconsin och studerar på 
en amerikansk high school. Nästa läsår kommer helårsstipendiet 
att gå till Europa.

Du kanske skulle vilja komma utomlands, men ett helt år känns för 
mycket, då finns det stipendium under sex veckor på sommaren 
till bland annat Spanien, Costa Rica, Italien m.m. som du kan söka. 
Tre sådana stipendium delades ut ifjol till Tilda, Julia och Matilda.
Sommaren 2019 var Tilda och Julia iväg till Costa Rica och Matilda 
var till Spanien. Alla tre berättar att de har fått många nya vänner 
och att värdfamiljen blev som en extrafamilj för dem. Det här 
har gett dem minnen för livet och att de skulle önska att alla fick 
uppleva det de gjort! 

Men om du är nyfiken på att bli utbytesstudent i ett helt år borde 
du läsa om Sofias år på nya Zeeland. Förra läsåret fick Sofia 

stipendium till ett utbytesår i nya Zeeland. Där bodde hon i en 
värdfamilj tillsammans med en utbytesstudent från Italien i staden 
Palmerston North på Nordön. 

I skolan hade hon fem lektioner varje dag med en 45 minuters 
lunch. Det serverade ingen skolmat utan man fick ta med mat 
hemifrån. Under lunchen satt man tillsammans med vänner 
på golvet i korridoren eller på gräset utomhus. Eleverna var 
tvungna att ha skoluniform, om man inte gick sista året då 
klädde man sig efter klädkod. I nya Zeeland är det väldigt vanligt 
med utbytesstudenter och internationella studenter. I skolan 
finns det en avdelning med personal som arbetar med stöd för 
internationella studenter och organisera värdfamiljer. 

När Sofia hade sommarlov (från november till slutet av januari) 
fick hon möjligheten att resa runt tillsammans med andra 
utbytesstudenter och sin värdfamilj. Nya Zeeland är känd för sin 
vackra natur och det fick Sofia verkligen uppleva. Hon fick också 
möjligheten att vandra, paddla kajak, surfa, forsränning och även 
Bungyjump som är populärt i Nya Zeeland. Det är ett år hon aldrig 
kommer glömma. Hon har fått vänner för livet. 
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Även om vi tycker att god kvalitet i den ordinarie 
undervisningen som vi har här är det viktigaste, 
vill vi på Karlbergsgymnasiet satsa på att eleverna 
ibland ska få uppleva lite extra spännande saker. 
Eleverna bjuds in för att få träffa de stora namnen 
inom olika områden. 

Föreläsningarna blir ett komplement till våra vanliga 
lektioner, vilket skolan vill satsa mer på. De kända föreläsarna 
inspirerar både elever och lärare. Ibland förekommer även 
konstutställningar, mässor och workshops som ger något för både 
skolan och allmänheten.

Karlbergsgymnasiet uppmärksammar varje år den Europeiska 
språkdagen med hjälp av färgstarka karaktärer. Bland annat har 
hiphopartisten Petter visat hur man kan använda sitt språk som 
ett vapen, men även som en ventil. På-Spåret-domaren Fredrik 
Lindström besökte också skolan för att prata om språket och 
varför vi pratar som vi gör. Under Europeiska språkdagen 2018 fick 
vi äran att ha komikern och föreläsaren Marika Carlsson på besök.  

Det är många kända ansikten som kommer till Karlbergsgymnasiet 
för att inspirera våra elever, till exempel så har utrikesministern 
Margot Wallström varit på besök för att prata om framtiden och 
viralgranskaren Åsa Larsson var här för att prata om Fake News. 

Charlie Söderberg som är ett känt ansikte från TV-programmet 
Lyxfällan föreläste för eleverna om att satsa sin framtid på 
att jobba med något de älskar och hur man blir rik när man 
sover. Entreprenörerna Erik Grönwall (Idol-vinnare 2009) och 
Simon Vikström besökte Karlberg i våras med en underhållande 
föreläsning på samma tema som Charlie, fast uppblandat med 
musik. Men vi ska inte glömma att även författaren Mia Törnblom, 
TV4:s utrikeskorrespondent Stefan Borg, Peter Nitschke från 
Snacka Snyggt och exfången Martin Schibbey varit här.  

Skolan vill mer, och letar hela tiden efter nästa stora 
upplevelse. 

Det är på Karlberg det händer!

Föreläsare



Precis! Du kan verkligen räkna med Karlberg. 
Är det inte fantastiskt att Karlbergsgymnasiet 
erbjuder kostnadsfri läxhjälp?  Det är främst i 
matematik, geografi och engelska, men även 
delvis i kemi och fysik som du kan få stöd. 

Varför detta fina erbjudande? Jo, många har svårt att få hjälp 
med matematik, engelska och naturvetenskapliga ämnen efter 
skoltid och vi på Karlberg vill på detta sätt öka dina möjligheter att 
lyckas med dessa ämnen. Det är också ett trevligt, socialt sätt att 
få möjlighet att plugga tillsammans med kompisar. Det är många 
elever som besöker läxhjälpen varje vecka vilket visar att vi fyller 
ett behov. Trots många deltagare är det bra arbetsro och mysig 
stämning.

Varje tisdag mellan kl. 16:00-18:00 träffas vi i skolrestarangen  
Let´s Eat, där du får hjälp med läxor och övriga skolarbeten av 
lärare på Karlberg. Det bjuds på mackor, bullar, kaffe, saft och 
vatten. Självklart erbjuds specialkost för de som behöver. 
Verksamheten börjar i augusti och håller på hela läsåret. 

Karlbergsgymnasiets legitimerade lärare, Gustav Kallenius, Peter 
Szczepanski, Niklas Artan, Knut Espedalen och Eman Zyoud är de 
som hjälper dig med dina skolarbeten. 

Välkomna!
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Räkna med Karlberg!
Karlbergsgymnasiets läxhjälp

Du kan alltid…

Karlbergsgymnasiets skolbibliotek ligger mitt 
i skolan och blir en naturlig mötesplats för 
eleverna. 

Vi är stolta över att ha en utbildad bibliotekarie som kan guida 
elever och personal i sökandet efter information. Lokalen är 
indelad i tre olika rum, med en biblioteksdel, en studiesal samt 
en datasal. Det finns trådlöst Wi-Fi i alla lokalerna och många 
studieplatser för grupparbeten eller läxläsning. 
I skolbiblioteket hittar du cirka 8000 böcker, allt ifrån de 

Skolbiblioteket

populäraste ungdomsböckerna till mer djupgående faktaböcker inom många ämnen. För dig som vill läsa eller lyssna på böcker på andra 
sätt, kan vi erbjuda flera olika alternativ. Skolbiblioteket har exempelvis full tillgång till Legimus och hela Karlbergsgymnasiet har tillgång 
till Inläsningstjänst. Vi tar gärna emot inköpsförslag på böcker från dig som elev. Förutom böcker prenumererar också skolbiblioteket på 7 
olika dagstidningar, drygt 20 tidskrifter samt några databaser för informationssökning. 

Skolbiblioteket fungerar också som en mötesplats för dig som elev. Här kan du i en lugn och mysig miljö träffa kompisar på rasten, spela 
kort, spela spel, lägga pussel eller bara ta det lugnt i sofforna. Några gånger per år anordnar vi tävlingar vilket brukar vara mycket upp-
skattat bland eleverna.
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På Karlberg finner vi inte bara en trivsam 
lektionsmiljö utan också raster fyllda av plugg  
och häng. 

Doften av kladdkaka från den mysiga cafeterian som är ett 
uppehåll för elever har spridit sig över skolans korridorer. Under 
morgonkvisten är det rätt lugnt i cafeterian men mot lunchtid fylls 
korridorerna av högljudda elever. Många känner hunger och törst 
så de drar sig mot cafeterian och matsalen. Plötsligt är den tomma 
cafeterian full av folk som inväntar sin nästa lektion.

Året runt arrangeras olika tävlingar av både skolpersonal och 
elevkåren såsom t.ex. killergame, korvätartävling , frågesport om 
olika högtider. När dessa tävlingar arrangeras ser man många 
glada ansikten.

Några minuter tidigare satte sig två elever ner vid studielokalen 
med kaffekopparna i händerna. Det var nästan helt tyst i 

studielokalen alldeles bredvid biblioteket. Nu börjar både 
biblioteket och studielokaler fyllas av elever som ägnar sig 
åt plugg eller att umgås mellan bokhyllorna. Ännu hörs det 
smattrande ljudet från datorernas tangentbord när flitiga elever 
jobbar med sina uppsatser och förbereder sig inför prov. 

Det är en bra sammanhållning mellan programmen, både på de 
yrkesförberedande och de högskoleförberedande. Elever på de 
olika programmen hänger mycket på de olika chillområdena som 
man finner runt om i skolan. Man kan, men behöver inte springa 
ner till bowlingen och spela på rasterna för att göra något. Man 
kan också prata, plugga och spela sällskapsspel i skolans pratiga 
del av biblioteket, tillbringa sin tid i cafeterian med vänner och 
klasskamrater. 
 
Skribenter från skrivarkursen:  Izzy, Amenah, Amun,  
Julia och Daniel. 

I vår trevliga skolrestaurang Let´s eat serverar vi dagligen 
runt 700 luncher. Vi har tre stationer med olika maträtter. 
Vi kallar stationerna för Green, Classic och Enjoy. 

På Green serverar vi en vegetarisk rätt, på Classic har vi den rätt som 
serveras på kommunens övriga skolor och på Enjoy försöker vi ha lite nya 
spännande rätter.

Vi använder bra råvaror som svenskt kött och kyckling och vid vissa rätter 
använder vi närproducerat KRAV-märkt naturbeteskött från Gröna Gårdar. 
Fisken vi använder är MSC-märkt för ett hållbart fiskbestånd. Även en hel del 
andra produkter är ekologiska som bl.a pasta, ris och mjölk.

Maten här är god på flera sätt! Hoppas vi ses! 

Let’s eat

Rast på Karlberg



En av de absolut mest spännande kurserna 
man kan läsa under sin gymnasietid är 
Entreprenörskap och företagande. 

På Karlbergsgymnasiet är kursen en del av konceptet som ges 
av organisationen Ung Företagsamhet. Här får alla elever under 
ett skolår starta egna företag och tävla mot andra i hela Sverige. 
Några av tävlingarna går ut på att skriva den bästa affärsplanen 
och hålla den bästa presentationen om sitt företag inför en jury. 
Den mest prestigefulla av alla tävlingar att vinna är Årets företag 
på den avslutande finalen i Stockholm. Men för att kunna ta 
sig dit så måste man först vara med på den lokala tävlingen i 
Västsverige. Alldeles oavsett om man vinner eller inte så ger 
denna kurs extremt värdefull träning i att starta företag och 
jobba med det under riktiga förhållanden. Karl Wennerberg som 
jobbar som docent på Stockholm School of Economic har i sin 
forskning kunnat se tydliga resultat av UF-företagandet. Nämligen 
att de elever som har jobbat med UF-företagande i skolan senare 
i livet kommer att få högre medelinkomst, bli chefer i större 
utsträckning och kommer drabbas mindre av arbetslöshet i 
framtiden. Troligen beror detta på att man som elev i denna kurs 
tränas i ansvarstagande, planering, muntlig kommunikation och 
samarbete.

Detta år är det rekordmånga som valt att läsa kursen 
Entreprenörskap och företagande och det känns extra roligt 
att flertalet av våra UF-företag valt att satsa på klimatsmarta 
affärsidéer. Tre tjejer från Ekonomiprogrammet berättar såhär om 
sitt företag:

”Vi är ett UF-företag med namnet MarmeliciousUF som 
ska göra marmelad av svinnad frukt från matbutiker för 
ett hållbarare samhälle. Marmeladen kommer att säljas i 
återanvända glasburkar. Vårt företag består av oss, tre elever från 
ekonomiprogrammet: Sophie som är ekonomiansvarig sköter allt 
som har med ekonomi att göra, hon har riktigt bra koll på det hon 
gör samtidigt som hon bidrar med stabilitet i företaget. Cassandra 
är företagets VD och lägger mycket energi och driv på att utveckla 
ett lyckat företag. Vår marknadsföringsansvariga, Indra har extra 
bra koll på marknaden och media vilket passar utmärkt för att nå 
och hitta potentiella kunder. 

Vi valde denna affärsidé för att vi vill jobba för ett mer hållbart 
samhälle, där vi inte slänger produkter och varor som kan 
återanvändas i onödan. På detta sätt sparar vi på vårt klimat och 
gör världen till en bättre plats. Våra visioner är höga och vi är 
alla målinriktade och vill driva vårt företag framåt. Vårt mål med 
detta UF-året är att visa människor att man kan göra mer med lite 
halvdålig mat än att bara slänga den “för att”.

Marmeladen kommer finnas i olika smaker beroende på vilken 
årstid det är och vilka frukter som vi får från matbutikerna. 
Men vår startmarmelad kommer att vara apelsinmarmelad, då 
det är den frukten som oftast svinnas från matbutiker och den 
marmeladen som enligt undersökning är populärast hos våra 
kunder. Varmt välkomna att köpa våra marmelader!”
 
/Sophie, Indra och Cassandra

Ung Företagsamhet (UF)
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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 i 
undervisningen 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 ”Blivande elev” 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.

Skuggning
Besök Karlberg!

www.karlbergsgymnasiet.se/skuggning
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VILL DU VETA MER?
SYV, Ann-Christin Hard  
ann-christin.hard@amal.se  
0532-17249

SYV, Malin Krokström  
malin.krokstrom@amal.se  
0532-17351



Detta är ett roligt och utvecklande tillval till de 
ordinarie studierna. Musikprofil innehåller två 
kurser om 100p vardera; en enskild lektion á 
30 min/vecka i valt instrument eller sång plus 
en ensemblelektion á 60 min/vecka i olika 
genrer tillsammans med övriga profilelever 
samt estetiska programmets elever.

Ensemblemedlemmarna spelar sina 
huvudinstrument eller sjunger och får tillfälle 
att vara med på skolans olika konserter och 
shower. Här får man också en god överblick av 
olika instrument.
 
Kontakt: Henrik Berg 
Telefon: 0532-172 68 
E-post: henrik.berg@amal.se

Musik
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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 tre profiler som alla kan välja: BILD, MUSIK  
och LIU. Utöver dessa tre 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.  

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 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! 

Består ditt intresse av film, foto och layout 
så har du chansen att gå på djupet här. 
Du kan också inrikta dig mot design och 
form och utveckla ett eget uttryck. Du 
kommunicerar din kreativitet och realiserar 
idéer.

Kontakt: Josefin Jansson 
Telefon: 0532-174 41 
E-post: josefin.jansson@amal.se

Bild

Profilval
VILL DU VETA MER? 
Besök gärna vår hemsida

karlbergsgymnasiet.se
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Idrottsprofilen LIU går att kombinera med samtliga gymnasie-
program på Karlbergsgymnasiet. Alla kan söka oavsett om man 
håller på med lagidrott eller individuell idrott. Vi vill skapa 
förutsättningar för dig att behålla dina drömmar inom idrotten 
samtidigt som vi erbjuder en gymnasieutbildning av hög kvalitét.

Idag finns följande LIU på Karlbergsgymnasiet:
• Fotboll
• Friidrott
• Handboll
• Innebandy
• Ishockey
• Karate
• Orientering
• Tennis
• Trav

Det finns två villkor för att du ska kunna bli antagen:
• Idrotten ska tillhöra Riksidrottsförbundet
• Du ska ha en kontaktperson i föreningen som är villig  
   att samarbeta med kursernas lärare.

Du söker LIU när du gör ansökan till gymnasieskolan och vår 
ambition är att klara alla idrotter som går att utöva i skolans 
lokaler.

Lektionstiden är två pass på 90 minuter/vecka och fördelningen 
är 80% praktisk träning och 20% teori. Ett pass i veckan tränar 
du med fokus på din idrott och ett pass är gemensamt för alla 
idrotter. På de gemensamma passen arbetar vi med kursens 
kunskapskrav t.ex. träningslära, ledarskap, etik och moral inom 
idrotten.

Kurserna du väljer och får betyg i heter Idrott & hälsa - 
specialisering 1 och 2 (100 p vardera). De genomförs i viss 
samverkan med din idrottsförening. Föreningen/tränaren ska 
finnas som ett stöd för dig i din individuella utveckling och 
samverka med kursens lärare i samband med vissa teoretiska 
uppgifter. Betygen sätts av ansvarig idrottslärare.

Om många elever utövar samma idrott använder sig skolan av 
instruktörer (under läsåret 2019/2020 i fotboll, innebandy och 
ishockey).

LIU - Lokal IdrottsUtbildning 

3 FRÅGOR
1

2 Hur många elever per idrott krävs 
det för att utbildningen ska bli av?
En - Dig. De teoretiska delarna läser du 
tillsammans med övriga studenter på LIU. 
Din träning kommer sedan att anpassas 
efter dig i största möjliga mån.

3 Betyder den Lokala Idrotts-
utbildningen att jag måste läsa 
mer än andra elever?
Svaret på denna fråga är både JA och 
NEJ. Nej om du har dessa 200 poäng som 
ditt individuella val. JA om du vill ha LIU 
och även läsa högskolebehörighet eller 
andra kurser med högre meritpoäng på 
ditt individuella val.

Hur många platser finns det?
På LIU på Karlbergsgymnasiet finns 
plats för alla som uppfyller de två 
villkoren: Aktiv i förening som tillhör 
Riksidrottsförbundet och som har en 
kontaktperson i föreningen.

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Sissi Hedborg  
Telefon: 0532-172 43 
E-post: sissi.hedborg@amal.se



NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) 

Vi är stolta och glada över att 
kunna erbjuda NIU Fotboll 
vid Karlbergsgymnasiet. 
Målsättningen med detta 
är att ungdomar ska kunna 
kombinera elitinriktad 
fotbollsutbildning med 
gymnasiestudier. Utbildningen 
kvalitetskontrolleras 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 
upptagningsområde. 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 eleverna. 
Antalet elever kommer att vara 18 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 
Fotbollförbundets studieplan och 
verksamheten kvalitetssäkras enligt 
föreslagen SF-modell.

Fotbollseleverna läser följande 
kurser fördelat på tre år:

Idrottsspecialisering  
  1 (100 p), 2 (100 p) och 3 (100 p)
Tränings- och tävlingslära  
  1 (100 p) 
Summa: 400p

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

Så här ansöker du:
Ansökan till Fotbollsgymnasiet ska vara 
inne senast den 1 december.  
Ansökan görs på:  
https://fogis.se/fotboll-i-skolan/
fotboll-i-gymnasieskolan/nationella-
idrottsutbildningar-fotboll1/  

Under december kallas den sökande till 
urvalsträningar på Karlberg. De består 
av fysisk träning och urvalsenkäter. 
Senast i månadskiftet januari/februari får 
man sedan besked om man anses vara 
tillräckligt idrottsligt meriterad för att 
antas på utbildningen. Om så är fallet sker 
nästa process, nämligen 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 Fotboll på 
Karlbergsgymnasiet.  

OBS! Viktigt att komma behörig till ett 
nationellt program för att komma in på 
NIU Fotboll.

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

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Jonas Rehnberg
Tel: 0532-172 26, 073-0343787
E-post: jonas.rehnberg@amal.se

Fotboll

 

14



Är du intresserad av att arbeta med olika typer av människor och i varierande åldrar? 
Barn- och fritidsprogrammet är både ett yrkes- och högskoleförberedande 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 sociala färdigheter. 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 får kunskaper inom arbetsorganisationsfrågor och hälsofrämjande förhållningssätt.  
• Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. 
• Du lär dig vikten av etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. 

På programmet arbetar vi med olika projekt och kontakter utanför skolan. Det ingår även sexton 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 två inriktningar:

Pedagogiskt arbete 
Som ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärandebehov och rättigheter samt olika pedagogiska 
verksamheter. Exempel på yrken är barnskötare och elevassistent. Inriktningen pedagogiskt arbete ger dig också en god 
grund inför fortsatta studier mot exempel förskollärare, lärare, socialpedagog och fritidspedagog.

Socialt arbete
Som ger dig kunskaper om sociala frågor och verksamheter. Den förbereder dig att kunna arbeta som personlig assistent 
eller inom andra sociala verksamheter. Inriktningen socialt arbete ger dig också en god grund för fortsatta studier mot 
exempel socionom, polis, beteendevetare, behandlingsassistent, socialpedagog och områden inom räddningstjänst.

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.

YRKESPROGRAM

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Lena Karlsson  
Tel: 0532-17211
E-post: lena.1.karlsson@amal.se

Rektor: Charlotte Bring
Tel: 0532-172 05
E-post: charlotte.bring@amal.se

Barn&fritid
BF
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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 energiprogrammet 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.

Dator- och kommunikationsteknik och samhällets IT- infrastruktur är centralt inom utbildningen och därför 
leder den också till att du blir väl förtrogen 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 gärna fler tjejer i yrket, läs mer på: www.upplystsverige.se

Vi erbjuder två inriktningar:

Automation 
Där du kan få kunskap om och erfarenhet av att hantera avancerade styrsystem, robotsystem och energisystem. Exempel 
på yrkesutgångar är drifts- och underhållstekniker samt automationstekniker.

Elteknik 
Där du kan få 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.

YRKESPROGRAM

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Anton Wåhlander   
Tel: 0532-172 24
E-post: anton.wahlander@amal.se

Rektor: Jonathan Lindström
Tel: 0532-173 53
E-post: jonathan.lindstrom@amal.se

El&energi
EE
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Är du intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt 
och fungerar, eller är du intresserad av en framtid som jurist, civilekonom 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 glappet mellan skola och omvärld. Vi vill att våra elever ska 
utmärkas 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.

För att öka vår närvaro under hela arbetsdagen och för att trycka på att studier inte bara behöver ske på lektionstid 
finns det ett ekonomicentrum på skolan. Här har alla ekonomielever merparten av lektionerna. 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 samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

Som elev på ekonomiprogrammet lär du dig om hur företag och organisationer arbetar och om hur lagar stiftas och 
tolkas. Utbildningen ger dig förutsättningar att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper 
om villkor för en hållbar utveckling. Utbildningen ger dig kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen lokalt, 
regionalt, nationellt och globalt. I utbildningen får du även möjlighet att i praktiken pröva på att driva företag under ett 
helt läsår. 

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 bedöma 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.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Per Bäckström 
Tel: 070-417 03 28
E-post: per.backstrom@amal.se

Rektor: Joakim Axelsson
Tel: 0532-173 63
E-post: joakim.axelsson@amal.se

Ekonomi
EK
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Är du intresserad av kreativt skapande? Estetiska programmet ger dig högskolebehörighet 
samtidigt som du får möjlighet att utveckla dina specialintressen. Karlbergsgymnasiet 
erbjuder inriktningarna musik och bild och formgivning. Efter avslutade gymnasiestudier 
har du behörighet att söka dig vidare till yrken som arkitekt, designer, fotograf, bild- eller 
musiklärare, ljudtekniker, musikalartist m.m.  

All forskning visar att vi mår bra av att få uttrycka oss genom olika konstformer. Det estetiska programmet ger 
möjligheterna att varva de teoretiska studierna med eget skapande. Utbildningen ger dig träning i det estetiska 
hantverket samtidigt som du får en bra grund för vidare studier. Du får möjlighet att utveckla både dina praktiska och 
teoretiska kunskaper. Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation och samspel är centralt i utbildningen.

Du söker inriktning samtidigt som du söker till programmet. Inom utbildningen kommer du att få möjlighet att medverka 
vid exempelvis konserter och utställningar. Vi tror att för dig som har ett stort musik- eller bildintresse så blir dina tre år 
på gymnasiet roligare när du får ägna dig åt det du tycker om.

Vi erbjuder två inriktningar:

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

Musik 
Som ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper inom musikområdet genom instrumentalspel eller sång 
enskilt och i grupp, musikproduktion med mera.  

Efter tre år på estetprogrammet kommer du dels ha utvecklats inom ditt fält och dels stå väl rustad inför  
vidare studier på högskola och universitet.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Josefin Jansson  
Tel: 0532-174 41
E-post: Josefin.jansson@amal.se

Rektor: Jonathan Lindström
Tel: 0532-173 53
E-post: jonathan.lindstrom@amal.se 

Estet
ES
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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? På handelsprogrammet får du en 
blandning av teoretiska och praktiska kunskaper som öppnar många vägar. Det ger dig 
verktygen för att kunna jobba dig upp inom företag och kunskaperna för att starta egna 
företag och driva dem. 

Kreativitet, företagsamhet och social kompetens är ledord på handelsprogrammet och vårt mål är att du skall tro på dig 
själv och våga ta egna initiativ samtidigt som du har grundläggande yrkeskunskaper för att börja ditt jobba när du lämnar 
skolan. För dig som vill läsa vidare finns det möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolan inom programmet, 
eller läsa vid en yrkeshögskola som ger vidare utbildning inom exempelvis butiksledning och marknadsföring. Du får 
också lära dig att starta, driva och avsluta ett eget företag inom ramen för UF-företagande. 

Genom dina tre praktikperioder på minst femton veckor får du lära dig hur det går till i verkligheten. Du får möta många 
människor och träna på service och bemötande i olika situationer. Under praktiktiden knyts också värdefulla kontakter 
för framtiden. Utbildningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, 
butiksledning, inköp och logistik eller kundservice.

Digital kompetens är en viktig del av dagens samhälle. På handelsprogrammet arbetar vi i stor utsträckning med digitala 
medier och du får ett stort kunnande i såväl Office-paketet som olika bild- och layoutprogram. Du får också lära dig att 
göra hemsidor och bygga en egen nätbutik.  

Vi erbjuder inriktningen:

Handel och service
Som ger dig möjligheten att göra karriär som egen företagare 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.

YRKESPROGRAM

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Ewa Öberg-Grufman och 
                 Lena Nilsson Ekelund 
Tel: 0532-172 33
E-post: ewa.oberg-grufman@amal.se 
              lena.nilsson.ekelund@amal.se

Rektor: Charlotte Bring
Tel: 0532-172 05
E-post: charlotte.bring@amal.se

Handel
HA

 

19



Är du intresserad av att fixa till det som fattas för att kunna fortsätta studera eller arbeta? 

Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte nått behörighet till gymnasieskolans nationella program och 
syftar till förberedelser till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden. 
Introduktionsprogrammen ger eleverna en fantastisk chans att komplettera sina betyg för att sedan söka in på ett 
nationellt program. Introduktionsprogrammen erbjuder också en unik möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

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

Det finns fyra olika introduktionsutbildningar:

Programinriktat val 
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så 
snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot 
kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.
En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra 
ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen. 

Yrkesintroduktion 
För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen är yrkesinriktad och ska leda till studier på ett 
yrkesprogram eller underlätta att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Individuellt alternativ 
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 
Ger dig som nyligen anlänt till Sverige utbildning i svenska språket för att sedan kunna gå vidare till nationellt 
gymnasieprogram 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.

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Liliane Youssef  
Tel: 0532-172 11
E-post: liliane.youssef@amal.se

Rektor: Magnus Skoglund
Tel: 0532-170 93
E-post: magnus.skoglund@amal.se 

Introduktion
IM
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Är du intresserad av att lära dig hantera maskiner och metoder som används i dagens, 
och morgondagens, 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 välutbildade medarbetare 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 produktion 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 industritekniska programmet får ofta jobb direkt efter gymnasiet. Du kan till exempel bli CNC-operatör, 
produktionstekniker, underhållstekniker 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 plåtbearbetning. Det handlar om en Kvalificerad svetsutbildning enligt 
internationellt kvalitetssystem (IW-Svetsare).

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

YRKESPROGRAM

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Petar Preselj 
Tel: 0532-172 42 
E-post: petar.preselj@amal.se

Rektor: Jonathan Lindström
Tel: 0532-173 53
E-post: jonathan.lindstrom@amal.se

Industri
IN
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Är du intresserad av vetenskap och matematik och vill utveckla din förståelse av 
naturvetenskap? Är du sugen på att få koll på hur naturen och människan fungerar. 
Då är det naturvetenskapliga programmet något för dig. 

Under dina år på natur kommer du få experimentera, laborera och du kommer att få göra fältstudier utanför skolan i 
spännande miljöer såsom skog och hav.

På skolan kommer du ha tillgång till ändamålsenliga lokaler och ett rikt utbud av laborativ utrustning. Vi har specialsalar 
för fysik, kemi, biologi och naturkunskap. Skolans institutioner är otroligt välutrustade och vi kan garantera att du 
kommer stå väl rustad inför fortsatta studier. 

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor och andra naturvetenskapliga frågor 
och du får ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden. Du får en förståelse för hur naturvetenskap och 
samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar 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 omväxlande skoldagar. Du grundar dina kunskaper på iakttagelser 
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 naturvetenskap 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.

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Johanna Carlsson  
Tel: 0532-172 11
E-post: johanna.carlsson@amal.se

Rektor: Joakim Axelsson
Tel: 0532-173 63
E-post: joakim.axelsson@amal.se 

Natur
NAHÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
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Är du intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det? Då är 
samhällsvetenskapsprogrammet ett bra val för dig. I utbildningen lär du dig bland annat att 
se på förändringar i samhället både ur ett historiskt och ur ett internationellt perspektiv. Du 
läser till exempel samhällskunskap, psykologi och moderna språk.

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred utbildning, där studierna på olika sätt kretsar kring samhället vi lever i 
och människans 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 förstå olika typer av texter inom utbildningens olika 
kunskapsområden. 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 förutsättningar för att utveckla ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt.

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.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Emma Nyström
Tel: 0532-172 11
E-post: emma.v.nystrom@amal.se

Rektor: Joakim Axelsson
Tel: 0532-173 63
E-post: joakim.axelsson@amal.se

Samhäll
SA
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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 tvärvetenskaplig där olika bildningsriktningar och 
arbetsformer möts. 

Teknikutveckling utgörs av samband mellan olika delar, och dessa lär du dig att upptäcka och de 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 tillämning samverkar, vilket innebär att du arbetar med problemlösning ur båda perspektiven. Det ger även 
förutsättningar för att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Karlbergsgymnasiet 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 även de kurser som du behöver för att läsa till gymnasieingenjör.

Vi erbjuder tre inriktningar:

Produktionsteknik   
Som ger dig kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Du arbetar med automation och programmerar 
robotar. Du lär dig hur produktionslinjer styrs och får kunskaper om produktion inom olika områden.  

Teknikvetenskap  
Som ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens 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 behandlar 
datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Efter tre år på teknikprogrammet kommer du vara förberedd för att plugga vidare på universitet eller högskola  
inom i första hand teknik och naturvetenskapliga områden.

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Loella Asplund  
Tel: 0532-172 11
E-post: loella.asplund@amal.se

Rektor: Jonathan Lindström
Tel: 0532-173 53
E-post: jonathan.lindstrom@amal.se 

Teknik
TE
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Är du intresserad av en utbildning som ger dig möjligheter att läsa mot arbete eller 
vidare studier? På vård- och omsorgsprogrammet fördjupar du dina kunskaper om olika 
verksamheter inom vård och omsorg. Dina studier leder antingen mot jobb eller studier 
på till exempel universitet. Efter gymnasiet kan du studera till olika yrken som till exempel 
sjuksköterska, socionom eller polis.  

På vård- och omsorgsprogrammet lär du dig att utföra olika arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet: hjälp med personlig 
vård, medicinsktekniska uppgifter, hushållsuppgifter, administrativa uppgifter och sociala uppgifter. 

I utbildningen ingår 16 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under tre olika APL-perioder får du möta olika 
verksamheter inom vård och omsorg. 

Vi erbjuder yrkesutgång: 

Äldreomsorg 
Men genom ditt individuella val kan du välja kurser inom andra yrkesutgångar. Exempel på kurser som du läser är: 
Hälsopedagogik, Medicin, Psykologi och Psykiatri. 

Karlbergsgymnasiet är med i Vård- och omsorgscollege (VO-college) Fyrbodal Öst. I ett VO-college har skolan ett nära 
samarbete med arbetsgivare samt fackförbund och därför får du den kompetens som efterfrågas av arbetsgivare. Här har 
alla en möjlighet att tycka till och därför formas utbildningen efter arbetslivets behov. Detta gör dig attraktiv!

Efter tre år på vård- och omsorgsprogrammet har du möjlighet att arbeta direkt om du inte väljer att läsa vidare. 
Tänkbara arbeten efter avslutat utbildning: omvårdare, undersköterska, skötare, elevassistent och personlig assistent. 

Om du vill arbeta med människor är detta programmet för dig!   

YRKESPROGRAM

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Lena Stridsberg
Tel: 0532-172 36
E-post: lena.stridsberg@amal.se

Rektor: Charlotte Bring
Tel: 0532-172 05
E-post: charlotte.bring@amal.se

Vård&omsorg
VO
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Är du intresserad av att utföra praktiskt arbete, både i skolans cafeteria och ute på 
praktik? Programmet lär dig om administration, handel och varuhantering och förutom 
praktik kommer du att använda 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 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 andra yrken inom 
servicebranschen så är det här programmet för dig. 

En elev som har gått administration, handel och varuhantering på Karlbergsgymnasiet ska vara trygg i sig själv för att 
kunna påverka sin framtid med arbete, boende och meningsfull fritid.

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 kommunikation och kundservice.

Du lär dig om verksamheter
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 detsamma 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, administration 
och varuhantering.

Efter fyra år på administration, handel och varuhantering kommer du att ha goda kunskaper inför arbetslivet.

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Ann-Sofie Wennsten 
Tel: 0532-172 34
E-post: ann-sofie.wennsten@amal.se

Rektor: Magnus Skoglund 
Tel: 0532-170 93
E-post: magnus.skoglund@amal.se

Administration, handel 
och varuhantering

AH
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Är du intresserad av att läsa större ämnesområden och att anpassa skolan så de passar 
dig perfekt? De individuella programmen är till för dig som gått i träningsskola och behöver 
en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

På de individuella programmen är det dina unika förutsättningar och behov som styr studierna och vi bygger upp 
programmet tillsammans. Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och ge dig kunskaper som kan användas som ett stöd 
i vardagen för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Vi arbetar utifrån en helhetssyn där allsidig stimulans, 
gemenskap, trygg miljö och kommunikation är ledord.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

Estetisk verksamhet 
Du får skapa, gestalta och uttrycka dig genom olika estetiska former. Detta stimulerar fantasi, lyhördhet och personlig 
utveckling. 

Hem och konsumentkunskap 
Du deltar i praktiskt arbete med vardagssysslor såsom enklare matlagning, hygien, tvätt och städning. Ämnesområdet 
behandlar kunskaper som är centrala för att kunna skapa en fungerande vardag.

Idrott och hälsa 
Du får varje vecka en allsidig motorisk träning som utgår från dina behov och förutsättningar. Du får undervisning om 
sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande. 

Natur och miljö 
Du lär dig mer om människokroppen, växter, djur och natur. Du får utveckla förmågan att orientera dig i tid och rum. Du 
ges också tillfälle att besöka olika verksamheter och miljöer i närområdet. 

Individ och samhälle 
Du lär dig att söka och tolka information som har betydelse för vardagen och kunskaper för ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. 

Språk och kommunikation 
Du utvecklar din förmåga att kunna uttrycka dig, bli förstådd och förstå andra. Vi arbetar 
aktivt med en kommunikativ och språkutvecklande miljö med AKK (alternativ 
kompletterande kommunikation såsom tecken, bilder, kommunikationskartor och 
tekniska hjälpmedel).

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för 
eleven. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar 
läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och 
fördjupade kunskaper.

Utbildningen ska ge eleven kunskap för ett  
så självständigt och aktivt liv som  
möjligt samt att kunna delta  
i samhällslivet.

GYMNASIESÄRSKOLAN

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Jessica Clefberg Öhman
Tel: 0532-172 40
E-post: jessica.clefberg-ohman@amal.se

Rektor: Magnus Skoglund 
Tel: 0532-170 93
E-post: magnus.skoglund@amal.se

De individuella  
programmen

IP
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Föreläsningar, musikinslag i vardagen, upptåg med elevkåren, tävlingar och mycket mer!

Det är på Karlberg det händer!

&Du hittar oss även på...




