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Vår skola är en ständigt växande gymnasieskola som 
nyss passerat 800 elever, vilket vi alla tycker är väldigt 
roligt. Skolan bidrar med en trivsam och bekväm miljö 
för både elever och lärare där alla är välkomna. Vi 
hoppas att även du kommer att trivas lika bra som vi 
gör! 

Karlbergsgymnasiet är en skola med många olika inriktningar och 
valmöjligheter. Hos oss kan du välja mellan hela 13 olika program, en 
massa olika spännande inriktningar samt profilval - Musik, bild, NIU och 
LIU för att nämna några. Mer info om detta hittar du lite längre fram i 
magasinet. 

Som elever vill vi lyfta fram några saker. Skolmatsalen ”Let´s eat” som 
serverar tre olika rätter, Green, Classic och Enjoy som gör att det alltid 
finns något som passar alla. Intill matsalen hittar ni vår mysiga cafeteria 
som är en stor samlingsplats med mycket plats för elever. Det är ett 
väldigt behagligt och tryggt ställe att vara på, samt ett bra pluggställe. På 
tal om plugg och studier så har skolan även många andra bra ställen för 
detta, som Biblioteket och studiehallar runt om i skolan. 

Våra tre år på Karlbergsgymnasiet har utvecklat oss mycket på olika 
sätt. Gemenskapen mellan oss elever utvecklas mer och mer tack vare 
alla aktiviteter som både skolan och elevkåren anordnar. Vi som 3:or på 
Karlbergsgymnasiet hoppas och tror att även ni kommer att ha tre lika 
bra år som vi haft och att Karlbergsgymnasiet är ett självklart val! 

Välkommen att bli en av oss!
Skribenter från Skrivarkursen: Kajsa och Cassandra

Välkommen till  
Karlbergsgymnasiet!

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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En elevkår är en ideell organisation som är 
helt fristående från skolan, har inga formella 
kopplingar till skolan och består av medlemmar 
och en styrelse.  

Karlbergs Elevkår tycker att skolan ska vara mer än plugg och finns 
för att göra skoltiden roligare genom att anordna olika evenemang 
för eleverna. Att bli medlem är gratis.

Vi anordnar bland annat den årliga innebandyturneringen, 
studentfesten och killergame. Killergame är elevkårens största 
evenemang och engagerar en stor del av skolans elever. Folk ägnar 
sina raster åt att planera sitt nästa ”mord” och kämpa för sin 
överlevnad i tävlingen.

Under andra raster brukar vi hålla i olika ätartävlingar som 
alla medlemmar får delta i. Poängjakten är ett annat årligt 
återkommande evenemang vid skolstarten. Syftet är att årskurs 
ettor ska lära känna varandra lite bättre och det är en rolig grej 
som skapar sammanhållning bland eleverna. Man tävlar klassvis 
och får olika uppdrag som man får poäng för när man genomfört. 
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.

Nuvarande styrelse består av:  
Ordförande: Edwin Sundström (SA3A)
Vice ordförande: Isak Forsvik (SA3A)
Sekreterare: Ida Olsson (SA2A)
Inköpsansvarig: Lilly Hermes-Smith (SA3A)
Sociala Medier Ansvarig: Tom Bui (EK2B)
Ekonomiansvarig: Melissa Mavric (EK3B)
Kårrumsansvarig: Julian Forsvik (SA3A)
Eventansvarig: Denny Torsson (SA3A)
Bokningsansvarig: Klaus Rexhepi (SA3A)

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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Arbetar t.ex. med hälsoundersökningar och  
hälsosamtal, och genomför också vaccinationer  
enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Skolsköterskor

Gör t.ex. pedagogiska utredningar och pedagogisk 
rådgivning eller handledning till personal. De kan också 
skriva intyg för anpassat teoriprov för körkort eller för 
anpassat högskoleprov.

Specialpedagog 
& speciallärare

Kan t.ex. erbjuda samtal till de elever som  önskar det,      
   eller hjälpa till med kontakter med olika myndigheter.  
     Vi hjälper också till medfrågor som gäller CSN.

Skolkuratorer

på Karlbergsgymnasiet

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

Elevhälsan
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säkerställer att skolan har en ändamålsenlig 
infrastruktur med likvärdig tillgång till digitala verktyg. 
Utbildar elever och personal i digitala verktyg. Visar 
på hur digitaliseringens möjligheter kan underlätta   
   för elever och personal.

Digitaliserings- 
pedagog



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.skolverket.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. 
Om du vill testa hur det är att vara elev för en dag på ett visst 
program så kan du anmäla ditt intresse för ”skuggning”. Du hittar 
ett formulär att fylla i på vår hemsida.

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 
som man gör i trean. 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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IL COMPETITION
Alva Träff och Tilda Marjomaa, som nu går i års-
kurs tre och läser spanska steg 4, representerade 
Karlbergsgymnasiet i riksfinalen av en stor språk-
tävling. På grund av corona fick den avgöras på 
distans istället för på plats i Malmö.

Karlbergseleverna låg delad etta när alla frågor var klara, men blev 
till slut tvåa efter en utslagsfråga.

Karlbergsgymnasiet deltog i år för första gången i International 
language competition, som är en språk- och kulturtävling i 
moderna språk och svenska för grund- och gymnasieskolor. 
Tävlingens främsta syfte är att uppmuntra elever att läsa moderna 
språk på högre nivå, samt att få ett ökat intresse för kultur, historia 
och allmänna samhällsfrågor i de länder där språket talas.

I början av februari deltog alla språkelever i årskurs två på 
Karlbergsgymnasiet i kvaltävlingen via nätet. Bäst gick det 
i spanska, som är det klart största språket på skolan. Där 
kvalificerade sig Karlbergsgymnasiet till regionfinalen som hölls 
på Schillerska gymnasiet i Göteborg den 5 mars. Alva Träff och 
Tilda Marjomaa representerade Åmål och vann regionfinalen 
överlägset, påhejade av sina klasskamrater som också var med.

– Jag är så stolt och glad. Bara att vår medelpoäng i kvaltävlingen 
där ligger högre än många skolor med speciell språkinriktning är 
helt fantastiskt kul. Jag hoppas att den här framgången kan bidra 
till att fler vill läsa språk och att de som redan läser blir motiverade 
att fortsätta, säger Sissi Hedborg, lärare i spanska.

I priset att vinna regionfinalen ingick egentligen en resa med 
övernattning i Malmö, där riksfinalen skulle hållits. Men nu kom 
corona emellan och det var med bara en veckas framförhållning 
som Alva Träff och Tilda Marjomaa fick veta att riksfinalen trots 
allt blev av. Från ett konferensrum på Karlbergsgymnasiet fick de 
fredag den 29 maj, via datorlänk tävla mot sex andra gymnasier 
från olika delar av Sverige.
De två Karlbergseleverna var fokuserade, hoppfulla och stolta över 

att ha tagit sig så pass långt. Särskilt nervösa innan var de inte, 
utan inriktade på att fortsätta göra sitt bästa.
– Det ska bli spännande. Kul att det blev av ändå. Jag tycker 
att tävlingen är ett jätteroligt sätt att främja intresset och 
möjligheterna att visa det man kan i spanska, sa Tilda Marjomaa 
innan riksfinalen startade.

Alva Träff har alltid tyckt om att lära sig språk, men det är första 
gången som hon deltagit i en språktävling. Hon tycker att det är 
kul att se att även en relativt liten småstadsskola kan hävda sig 
mot storstäderna.
– Det är belönande att få bekräftelse för den tid man lagt ned, 
säger Alva Träff.

Men belönade skulle de bli på fler sätt än så. När riksfinalens 
frågor var slut hade Tilda Marjomaa och Alva Träff samlat ihop 22 
poäng av 25 möjliga och Karlbergsgymnasiet låg delad etta med 
Katedralskolan från Lund, som dock tog hem segern med hjälp av 
en utslagsfråga.
– Det var en fråga om en förkortning, så det var otroligt jämnt, 
säger läraren Sissi Hedborg.

Andrapriset består i en språkkurs i Spanien för två elever och en 
medföljande lärare, ett stipendium på 2500 kronor, samt pokal, 
medalj och diplom.
– Det här är ju jätteroligt, så vi ska definitivt försöka lösa att söka 
bidrag till resa och boende för språkkursen också, eftersom det 
inte ingår i andrapriset, säger Joakim Axelsson, rektor.

Sissi Hedborg vill framhäva att det var medelpoängen från 
alla 44 elever som var grunden till framgången och att 
språkundervisningen på Karlbergsgymnasiet är god, med behöriga 
lärare i alla de tre moderna språken spanska, tyska och franska.

– Tänk att vi som bara läser två lektioner i veckan har tagit oss 
så här långt i konkurrens med stora skolor. Jag hoppas att vi på 
Karlberg kommer att delta i tävlingen varje år framöver, säger Sissi 
Hedborg.
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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. Skolbiblioteket 
och skolbibliotekarien är väl integrerade i skolans undervisning. 
Lokalerna är indelade i tre olika rum, med en biblioteksdel, en 
studiesal samt en datasal. Det finns trådlöst Wi-Fi i alla lokalerna 
och många studieplatser för grupparbete och läxläsning.

I skolbiblioteket hittar du cirka 8000 böcker, allt från de 
populäraste ungdomsböckerna till mer djupgående faktaböcker 
inom många ämnen. För dig som vill läsa eller lyssna på böcker 
på andra sätt, kan skolbiblioteket erbjuda flera olika alternativ, 

exempelvis full tillgång till Legimus och Inläsningstjänst. 
Skolbiblioteket tar gärna emot förslag på bokinköp från dig 
som elev. Förutom böcker prenumererar också skolbiblioteket 
på olika dagstidningar, tidskrifter samt flera databaser för 
informationssökning att använda i studierna.

Skolbiblioteket fungerar också som en mötesplats för dig som elev. 
Här kan du i lugn och mysig miljö träffa kompisar på rasten, spela 
kort och brädspel, lägga pussel eller bara chilla i sofforna. Med 
jämna mellanrum anordnar skolbiblioteket också tävlingar, vilka 
brukar vara mycket uppskattade.

Skolbiblioteket
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På Karlbergsgymnasiet får man möjligheten att 
skapa sin ultimata gymnasieupplevelse. Skolan 
fokuserar på elevernas studier samt ser till att 
rasterna är en tid för både aktiviteter och plugg!

På Karlberg är det viktigt att alla elever mår bra, därför väljer 
skolledningen att prioritera skolans miljö. I skolans bibliotek 
finns det två avdelningar som erbjuder plats för både studier och 
aktiviteter. Om man vill ha en plats med lugn och ro kan man gå 
till en utav skolans flera studiehallar. Behöver man hjälp med 
sitt skolarbete finns lärarna nära till hands, för att underlätta 
studierna. 

Vill man hellre lägga plugget åt sidan kan man bege sig mot den 
kaffedoftande cafeterian. Trots den stora folkmassan av elever vid 
lunchtid blir man alltid väl bemött av personalen. Lokalen är fylld 
med både bord och soffor vilket skapar en kamratlig stämning 
där det finns tid för vänner och en god fika. Skolans berömda 
kladdkaka är definitivt ett bra val när man behöver lite extra 
energi inför kommande lektioner. 

Om man är sugen på en mer fartfylld rast kan man gå ner en 
trappa och spela en serie bowling. I bowlinghallen kan man ta del 
av bakgrundsmusiken medan man unnar sig något gott tack vare 
deras stora utbud av både mat och dryck. Ett annat alternativ är 
att delta i elevkårens aktiviteter som sker kontinuerligt. Tidigare 
har det anordnats poängjakter, Killergame samt andra lekar som 
bidrar till ett starkare band i klasserna.

När man går igenom de långa korridorerna kan man höra en 
stor variation utav dialekter då ungdomar från både Dalsland 
och Värmland söker sig hit. Något som sticker ut hos Karlberg 
är sammanhållningen mellan programmen och på rasten finns 
möjligheten att skapa fler kompisrelationer. Karlberg är en bra 
plats för dig som både vill ha en kul och en lärorik gymnasietid. 
Här finns det något som passar alla!
 
Skribenter från Skrivarkursen:  Alva, Sara och Lilly.

Rast på Karlberg
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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. UF-företagande är en 
utbildning där gymnasieelever i årskurs tre under ett år får driva 
egna företag, med riktiga varor och tjänster och med riktiga 
pengar. 

Med sina företag får de vara med och tävla mot andra UF-företag 
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 och 
världsförbättrande affärsidéer. 

Ung Företagsamhet (UF)
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ToGo UF utsågs till november månads UF-företag i Fyrbodal. De 
säljer ett kit som förenklar vardagen för kvinnor på språng! Sofi, 
Alice, Fanny, Erika och Gerda vill kombinera sitt företagande med 
att hjälpa kvinnor att få en smidigare vardag, fest - eller varför 
inte festival!

UF-företaget har redan kommit långt med att utveckla 
affärsidén och har genom ett samarbete tagit fram 
ett kit bestående av en så kallad kisstratt, prebiotiska 
tamponger och våtservetter. Ett grymt kit helt enkelt!
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Milkyway UF, Fatimi Ibrahimi och Luna Abazid tycker 
att man ska använda mindre plast och istället köpa 
deras produkt. En personlig, miljövänlig och stilren 
tygväska.

Nature design UF utsågs under hösten till ”Veckans 
fredagsshopping” på UF Fyrbodal. UF-företagets 
affärsidé är att sälja handgjorda skärbrädor av spillvirke 
i snygg design. 

Shinebag UF – Försäljning av tygkasse med reflextryck
OTA – Försäljning av hoodies. 
Must UF – Försäljning av egenproducerad äppelmust gjord på 
svinnfrukt. 
LacePlate UF- Försäljning av egenproducerade, personliga snörlås 
i metall till sneakers och liknande skor.  
Milkyway UF – Försäljning av personliga, miljövänliga och stilrena 
tygväskor.
ToGo UF – Försäljning av ett kit som ska underlätta vardagen för 
kvinnor på språng. 
Nature Design UF – Försäljning av egenproducerade 
serveringsbrickor och underlägg av grovhuggen ek och björk. 
ÄppleGott UF – Försäljning av äppelmos gjord på svinnfrukt.
Fina Glas UF – Försäljning av personligt graverade glas. 
4every1 UF – Försäljning av hoodies som stödjer bröst-, prostata- 
eller barncancerfonden.
Fya UF – Försäljning av unika tavlor och heminredningsdetaljer 
med hög kvalitet till bra pris.
Kopps UF – Försäljning av snygga egendesignade kaffekoppar för 
finsmakaren.

Mavi UF – Försäljning av lösögonfransar i tre olika modeller i 
presentbox.
Team TOUT VA BIEN –Försäljning av T-shirts där överskott skänks 
till hjälporganisationer i samband med Coronapandemin.
Recovery UF – Försäljning av foamrollers till privatpersoner, 
föreningar och företag.
SAK-UF – Försäljning av egenproducerade doftljus i personligt 
utförande.
Secret Charm UF – Försäljning av egendesignade, moderna och 
trendiga  mössor. 
Seek Safety UF – Försäljning av överfallslarm. 
Black UF – Försäljning av små påsar chips och godis.
Louis UF- Försäljning av sportkläder.

UF-företag 2020-2021
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I vår trevliga skolrestaurang Let´s eat serverar vi 
dagligen ca 800 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 svenska mejeriprodukter, kött, 
kyckling och ägg. Vid vissa rätter använder vi närproducerat KRAV-
märkt naturbeteskött från Gröna Gårdar. Vi köper MSC-märkt 

fisk och skaldjur, för ett hållbart bestånd. Även en hel del andra 
produkter är ekologiska som bl.a pasta, ris och en del frukt och 
grönt.

Vi strävar efter att måltiderna ska vara goda och miljömässigt 
hållbara. Vi mäter klimatavtrycket på maten (CO2e), anpassar 
matsedel efter säsong och mäter matsvinn varje dag så att vi inte 
lagar och slänger för mycket mat.

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

Let’s eat



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

1. VILKET ELLER VILKA  
PROGRAM SKUGGADE DU PÅ? 
Barn- & fritidsprogrammet 

2. HUR UPPLEVDE DU BESÖKET PÅ 
PROGRAMMET/PROGRAMMEN, OCH 
VAD FICK DU VARA MED PÅ? 
 Jag fick ett väldigt bra mottagande och 
kände mig välkommen av allihop. Jag 
fick vara med på ganska mycket olika 
lektioner. Första lektionen testade vi en 
minneslek, det var jättekul. 

3. VAR SKUGGNINGEN TILL HJÄLP 
VID DITT GYMNASIEVAL? 
Ja det var det verkligen, för nu tror jag 
att jag vet vad jag vill gå för något.

       Skuggare Alva Ömnehag

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 - elev för en dag



1996 tog Jan Björn studenten från 
naturvetenskapliga linjen med teknisk inriktning. 
Han har alltid vetat att han vill jobba med 
programmering och teknik av något slag, vilket 
han har gjort hela arbetslivet och ännu gör. Idag 
driver han sitt eget företag, Flypulse, där han 
tillverkar, säljer och programmerar drönare.  

Jan Björn säger att han är mycket nöjd med att han gick just den 
linje och inriktning som han gjorde. Efter gymnasiet gick han 
på Chalmers tekniska högskola. Han menar på att hans val av 
linje på gymnasiet gjorde det lättare för honom på högskolan 
då han redan hade gjort mycket av de sakerna som de gjorde på 
Chalmers. Han fortsätter med att förklara att hans inriktning på 
gymnasiet hade gjort att han kunde det mesta om tekniken på 
Chalmers och kunde lägga sin energi på att komma ikapp i de 
svårare ämnena. 

Intresset för teknik och programmering har han alltid haft och 
tiden på Karlbergsgymnasiet förstärkte det intresset. Enligt Björn 
hade han en utav de bästa lärarna på Karlberg och menar att han 
hela tiden fick den hjälpen han behövde för att nå de betyg han 
ville ha. 

Skribent från Skrivarkursen: Amanda Zander

Företagare med  
högtflygande planer
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Emma tog studenten från Karlbergs 
samhällsvetenskapsprogram med inriktning 
samhälle 2007 och arbetar idag som polis. Ett 
program hon inte ångrar att hon valde. 

2004 började Emma Englund sin treåriga utbildning på 
Karlbergsgymnasiet. Redan i åttonde klass så kände hon att det 
var polisyrket som var målet och idag är hennes tjänst sedan två 
år tillbaka underrättelsesamordnare på underrättelseenheten. 
Tjänsten är i grunden ett kontorsjobb där hon samordnar, 
analyserar och sedan delger yttre personal de tips som kommer 
in till polisen. Innan hon fick den tjänsten jobbade hon i yttre 
tjänst i åtta år och hanterade allt ifrån bortsprungna hundar till 
rån där ingen dag var den andra lik. 

Samhällsvetenskapliga programmet är ett högskoleförberedande 
program och Emma tycker att det var helt rätt val för henne 
för att nå det mål hon siktade efter. Hon berättar om hur 

programmet som innehåller en hel del skrivande och 
fördjupningsarbeten har varit till stor nytta i yrket, då hon 
måste vara duktig på att förklara vad som hänt i sina rapporter. 
Rapporter som ska hålla hela vägen från rapporterandet ända 
fram till en, förhoppningsvis, fällande dom i tings- och hovrätt. 

Emma Englund tycker att Karlbergsgymnasiet var en mycket bra 
skola, en skola som fick henne att känna sig väl förberedd för 
universitetet och en skola som hjälpte henne nå hennes mål. Idag 
vill hon skicka ett stort tack till sina lärare som hon hade under 
sin gymnasietid, för allt de lärde henne och förberedde henne för. 

Skribent från Skrivarkursen: Isabelle Nilsson

Med underrättelser  
kring samhället
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Peter Brodin tog studenten 1994 och gick 
en tvåårig utbildning på vad som då kallades 
den Sociala linjen. Under hans gymnasietid 
var han inte säker på vad han ville arbeta 
med men poängterar att yrket han har idag, 
maskinoperatör på Infrakraft Sverige AB, inte var 
något han ens visste fanns.  

Peter Brodin konstaterar att hans program på gymnasiet inte var 
den optimala för det yrkesval han senare gjorde. Han fortsätter 
med att berätta att en mer teknisk inriktning hade varit mer 
lämplig, till exempel som dagens teknik- eller industriprogram. 
Peter började jobba inom tågindustrin direkt efter gymnasiet 
trots hans högskoleförberedande utbildning men har under åren 
bytt arbetsroll flertalet gånger. 

Trots Peters kritiska inställning till valet av program säger han 
att han är mycket nöjd med sin skolupplevelse. Fastän han inte 
lärde sig de praktiska färdigheter hans arbete idag kräver, fick han 
lärdom av språk och sociala färdigheter, vilket han har god nytta 
av i jobbet samt givetvis andra sammanhang också.

”Jag behövde aldrig oroa mig över skolgången eftersom mina 
lärare var väldigt hjälpsamma. Skolmiljön var också bra, säger 
Peter.” 

Peter uppskattade att ha bowlinghallen nära till hands under 
håltimmar och upplevde att skolan hade en fin sammanhållning 
och respektfulla elever och lärare. Idag är Peter nöjd med hans 

arbetsliv och menar att programvalet på gymnasiet inte är allt. 
Han förklarar att man ofta kommer dit man vill om man bara 
kämpar för det. 

Skribent från Skrivarkursen: Maja Brodin

Programmet är inte allt

Bra grund för framtidens fordon
Simon Lundell är en tidigare elev på 
Karlbergsgymnasiet. Han fick sitt första jobb 
direkt efter studenten då hans lärare på EE gav 
honom ett bra rykte och tipsade om honom till 
många företag, vilket han än är tacksam för idag.   

Han läste yrkesprogrammet El och energi med inriktningen 
automation och tog studenten 2007. Just nu jobbar han som 
ingenjör på Veoneer AB där han arbetar med automatiska 
förarstödsystem i bilar, vilket innebär att han utvecklar 
självbromsande och självstyrande bilar. Innan Veoneer jobbade 
han i samma bransch fast i Shanghai och Hangzhou i Kina. Där 
jobbade han i tre år för företagen Geely och NIO.  

Hans upplevelse på Karlberg var positiv då han hade sitt 
umgänge här, nära till skolan då han bodde i Åmål och han fick 
bra förberedelse inför yrkeslivet och kände att han valde rätt 
program. EE-programmet gav honom ett bra underlag för vad han 
ville utbilda sig till och han la dessutom till kurser så han kunde 
läsa vidare på universitetet. Simon upplevde att tiden på Karlberg 
var givande och han fick jobba väldigt självständigt. 

Skribent från Skrivarkursen: Maja Brodin Magnusson
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Möjligheterna att skapa med datorn är nästan 
obegränsade.   

På Karlberg arbetar vi för att alla elever ska få möjlighet att 
omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning 
av digital teknik. En mediesal och en filmsal finns med kameror 
och kraftfulla datorer. Här finns  tillgång till alla Adobe-program 
så som Photoshop, Illustrator, PremierePro och Animate. Vi 
har också en välutrustad fotostudio. I ljudstudion kan eleverna 
producera poddar, spela in övningar i moderna språk eller 
berättarröst till egna filmer och bildspel. 

Du kan också välja att läsa inriktningen Media på 
Samhällsprogrammet eller enskilda kurser så som Digitalt 
skapande, Medieproduktion, Film- och TVproduktion och Digital 
bild. 

Media på Karlberg



Det är femtioårsjubileum i år! Karlberg 
invigdes 1970 och året till ära samlas skolans 
tidigaste lärare tillsammans för en intervju och 
vi får ta del av berättelser om deras tid på 
Karlbergsgymnasiet.   

Gunilla Gustavsson var lärare i Historia och Samhällskunskap. Hon 
jobbade tillsammans med sin nuvarande man Lars Gustavsson 
som var lärare i Svenska, Historia och Kulturhistoria. Stefan 
Jakobsson tillhörde en av de första kullar av elever som gick ut 
från skolan. Han kom senare tillbaka till skolan för att jobba som 
vikarie. Han utbildade sig som lärare och jobbade på musikskolan 
och kom senare att bli rektor där. 

Sammanhållningen på skolan var god redan då, men den 
såg betydligt annorlunda ut. Lärarna hade sina lektioner 
och gick sedan hem, till skillnad från idag, då många stannar 
kvar på skolan länge och hinner umgås med både elever och 
medarbetare. Gunilla Gustavsson berättar om hur allt fungerade 
innan mail fanns. För att få tag på lärarna var man tvungen att 
ringa hem till dem under en viss “telefontid”. Det var inte ofta 
någon ringde, konstaterar hon.

Samspelet mellan elever och lärare har alltid varit viktigt, men 
nuförtiden så spenderar man mer tid tillsammans och utvecklar 
därför en starkare relation till varandra. Tack vare alla upptåg, 
uppträdanden och aktiviteter som skolan arrangerar förs man 
närmare. Stefan Jakobsson nämner satsningen på musiken mellan 
elever och lärare och dess inflytande. “Här gör elever och lärare 
något tillsammans”, vilket är en stor del av vad Karlberg står för, 
då som nu. 

“Känns bra att tänka tillbaka på alla dessa åren” 
Ända sedan skolan öppnade sina dörrar för första gången, för 
50 år sedan, har Karlbergsgymnasiet varit en plats full med 
aktiviteter och tillställningar. KIF (Karlbergs idrottsförening), 
Orienteringsgymnasiet, julshower, musikskolan och en stor fin 
aula full med artister och musiker och andra uppträdanden 
har präglat skolan och tagit fram dess kulturella sida. Stefan 
Jakobsson berättar att det “känns bra att tänka tillbaka på alla 
dessa åren”. Många av dessa idéer lever fortfarande kvar. Vi kan 
se spår av olika aktiviteter, såsom poängjakter och det populära 
fenomenet Killergame och idag har Orienteringsgymnasiet ersatts 
av Fotbollsgymnasiet (NIU). 

Nya idéer
När Lars och Gunilla Gustavsson började jobba på skolan 
ansågs den ny och modern. Det var nya fina lokaler med 
mycket moderna prylar och material. De nämner bland annat 
grupprummen som var något nytt på den tiden, och om hur 
praktiska de var. Något annat som de även resonerar mycket 
om är materialet och utrustningen som fanns då. De beskriver 
hur det fanns stora fina kartor och overheadprojektorer i varje 
klassrum. Det fanns även nya bandspelare i varje rum som Gunilla 
beskriver som “marknadens bästa kvalitet”. Precis som Gunilla 
och Lars, var de flesta lärarna nya på skolan. Till följd av dessa 
nya lärare samt deras gemenskap, uppkom det nya idéer. De såg 
på skolan med en positiv inställning till framtiden och skolans 
utveckling. 

Den känslan och inställningen har vi kvar än idag hos både oss 
elever och lärare. Skolan är i konstant förändring och vi arbetar 
ständigt framåt. Vi strävar efter goda gemenskaper och varje år 
lyckas vi med det. Varje år kommer det flera hundra elever från 
olika platser till Karlberg. Tillsammans hjälps vi åt att komma på 
nya idéer och mål till en bättre framtid. 

Skribenter från Skrivarkursen: Kajsa, Cassandra och Malva

Karlberg då och nu
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”Samspelet mellan elever och lärare har alltid 
varit viktigt, men nuförtiden så spenderar man 
mer tid tillsammans”
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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. 
Musikprofilen sträcker sig över alla tre 
gymnasieåren.

I enskild undervisning spelar/sjunger 
ni med fokus på att utveckla ert eget 
instrument/er egen röst.

På ensemblelektionen spelar ni på era 
huvudinstrument, men nu är fokus på att 
ni ska spela/sjunga tillsammans. Här får ni 
god kännedom om olika instrument och 
musikstilar. 
 
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.  

Bildprofil är ett kreativt, roligt och 
utvecklande val där du som tycker om att 
uttrycka dig estetiskt har möjligheten att 
göra det. Som elev får du möjlighet testa 
olika tekniker och material som bland 
annat skulptur i lera och gips, fotografi och 
redigering, kollage och måleri. Vi jobbar 
också med bildkomposition, bildgenrers, 
analysmodeller och kreativa processer. Till 
exempel får du lära dig hur en konstnärlig 
process genomförs från idé till färdigt verk 
och hur man presenterar sina arbeten och 
mycket mer. 

Bildprofil består av 2 kurser: Bild och 
form 1b (grundkurs i Åk 1) och Bild 
(fördjupningskurs i Åk 2). Kurserna är på 
100 p vardera och det är de individuella 
valens poäng som används till dess kurser.

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?
LIU: Sissi Hedborg  
Telefon: 0532-172 43 
E-post: sissi.hedborg@amal.se 

LIU-fotboll: Marcus Carlsson  
Telefon: 0532-172 26 
E-post: marcus.carlsson@amal.se



NIU - (NATIONELL IDROTTSUTBILDNING) 

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:  
gymnasieansokan.svenskfotboll.se

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

 

22



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. 

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. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka 
möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö.

På programmet läggs stor vikt vid pedagogik, etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Du har möjlighet 
att lägga till ytterligare en kurs i svenska och engelska så din utbildning ger grundläggande behörighet du behöver för att 
läsa vidare på universitet eller högskola. 

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). 
Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du 
söker jobb. Barn- och fritidsprogrammet kan även erbjuda praktik utomlands.

Vi erbjuder inriktningen:

Pedagogisktoch socialt arbete 
Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och 
hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig 
assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som 
väktare.

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: Christine Siljeblad
Tel: 0532-172 05
E-post: christine.siljeblad@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 http://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: Thomas Petman   
Tel: 0532-172 39
E-post: thomas.petman@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 
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
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
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 ha en bra grund inför vidare studier på universitet och högskola.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Therese Almbacke  
Tel: 0532-172 11
E-post: therese.almbacke@amal.se

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

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

Rektor: Christine Siljeblad
Tel: 0532-172 05
E-post: Christine.siljeblad@amal.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? 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 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
Utbildningen 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

Handel
HA



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
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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

Industritekniska
IN



Är du intresserad av vetenskap och matematik och vill utveckla din förståelse av naturvetenskapliga 
frågeställningar? Det naturvetenskapliga programmet 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 processer. 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 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 en utbildning som ger dig möjligheter att läsa mot vidare studier samtidigt som 
du har möjligheten att bli diplomerad hästskötare?

Utbildningen riktar sig främst till dig som vill kombinera en gymnasieutbildning med stort hästintresse. Dina studier leder 
antingen mot vidare studier på till exempel universitet eller till arbete som hästskötare i trav- eller ridstall. 

Vi erbjuder inriktningen:

Hästhållning  
På Naturbruksprogrammet - Hästhållning fördjupar du dina teoretiska kunskaper om hästar samt utvecklar din ridning 
och körkunskaper inom trav. Kunskaperna får du genom en kombination av teoretiska lektioner samt praktiskt arbete i 
stall. På Naturbruksprogrammet lär du dig att utföra olika arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel sköta hästar 
samt stall, rida, köra travhäst, räkna foderstater samt slå på en tappsko. 

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

Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta direkt som hästskötare i trav- eller ridstall. Om du vill läsa vidare på 
högskola eller universitet så kan du välja till kurser för att få högskolebehörighet.

Du kan studera vidare till olika yrken som till exempel hippolog, hovslagare eller polis. 

Om du vill ta en gymnasieexamen med häst på schemat är detta programmet för dig!   

YRKESPROGRAM

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Satu Tiikkaja 
Tel: 0532-172 11
E-post: satu.tiikkaja@amal.se

Rektor: Christine Siljeblad
Tel: 0532-172 05
E-post: christine.siljeblad@amal.se

Naturbruk
NB
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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 samhället 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 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



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 
datorstyrda maskiner och robotar. Du lär dig hur produktionslinjer styrs och får kunskaper om produktionsteknik 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 yrke och/eller vidare 
studier? På Vård- och omsorgsprogrammet fördjupar du dina kunskaper om olika verksamheter 
inom vård och omsorg. Efter gymnasiet kan du studera vidare till olika yrken som till exempel 
sjuksköterska, socionom, jurist eller polis, om du väljer till behörighetsgivande kurser.  

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. 

Du studerar hälsa, funktionsnedsättning, anatomi, fysiologi, sjukdomar, pedagogik och psykologi. Du lär dig också 
om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan, samt att bemöta människor på ett 
yrkesmässigt sätt.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.
I utbildningen ingår 16 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under tre APL-perioder får du möta olika verksamheter 
inom vård och omsorg. 

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

Vård&omsorg
VO

VILL DU VETA MER?
Kontakt: Linnea Utterdahl
Tel: 0532-172 36
E-post: linnea.utterdahl@amal.se

Rektor: Christine Siljeblad
Tel: 0532-172 05
E-post: christine.siljeblad@amal.se
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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.

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.

Administration, handel 
och varuhantering

AH

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

GYMNASIESÄRSKOLAN



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

De individuella  
programmen

IP

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.se34
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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 kan ge eleverna en fantastisk chans att komplettera sina betyg för att sedan söka in på ett 
nationellt/yrkes 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 har du getts möjlighet 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: Christine Siljeblad
Tel: 0532-172 05
E-post: christine.siljeblad@amal.se 

Introduktion
IM



Föreläsningar, aktiv elevkår, musikunderhållning, tävlingar och mycket mer!

Det är på Karlberg det händer!

&Du hittar oss även på...


