
Västerviks G
ym

nasium
 2023-2024

VÄSTERVIKS GYMNASIUMVÄSTERVIKS GYMNASIUM

VGY 2023-2024VGY 2023-2024VÄSTERVIKS VÄSTERVIKS 
GYMNASIUMGYMNASIUM

VGY 2023-2024VGY 2023-2024



1

NYA VGY 2

VÄLKOMMEN 3

Gymnasiestudier 4

Antagningskansliet 5

Studieekonomi 7

YRKESPROGRAM
Bygg- och anläggningsprogrammet 8

El- och energiprogrammet 11

Försäljnings- och serviceprogrammet 15

Hantverksprogrammet 18

Industritekniska programmet 22

Teknikcollege 28

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 29

Vård- och omsorgsprogrammet 33

MITT I PLUGGET... 36

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Ekonomiprogrammet 38

Naturvetenskapsprogrammet 42
Samhällsvetenskapsprogrammet 46
Teknikprogrammet 50

PROFILER

Profil Hockey 53
Profil Ridning 54
Profil Simning 55

INTRODUKTIONSPROGRAMMET 57  

UF-företag 60

GYMNASIESÄRSKOLAN 62

Gymnasiebiblioteket 64
Moderna språk 66
Språkdiplom 67
Studie- och yrkesvägledare 68
Om du vill plugga vidare... 69
Individuellt val 70
Studiecentralen 71
Kommunens AktivitetsAnsvar - KAA 72
Elevhälsa 73

ÖVERSIKT 74

STUDENTMINGEL 76

Innehåll

76
Studentmingel

64

Gymnasiebiblioteket

2
Nya VGY



2
2

Vår skola för möten, relationer, tillit och möjligheter 

Vi vill hälsa dig varmt välkommen som elev till oss på Västerviks Gymnasium hösten 2023. Du kommer till en skola som 
är ombyggd och renoverad för dig. 

Du möter moderna, trygga, flexibla, ljusa lokaler med en mängd olika lärytor som ska passa för dina studier och den sociala 
samvaron som också är en viktig del av dina tre år hos oss.

Vi vill uppmärksamma dig på följande

- En helt ny plats för bussar som lämnar och hämtar våra resande elever.
- Ett nybyggt entrétorg som visar vägen in till skolan samt inbjuder till sociala ytor utomhus.
- En ny huvudentré med en välkomnande reception och IT-support som knyter ihop byggnaderna och vars uppgift är att 
xsnabbt hjälpa dig vid behov. Vi har öppet och är bemannade hela din skoldag.
- En helt ny byggnad som inrymmer restaurang, tillagningskök, nytt kök och gourmetrestaurang för Restaurang- och livs-
xmedelsprogrammet.
- Ny cafeteria med ett tilltalande och uppskattat utbud. Vi ser också cafeterian som utmärkt plats för studier och socialt umgänge.
- Moderna lärmiljöer anpassade för dagens undervisning och digitalisering.
- Fler grupp- och mötesrum för dig och dina studiekompisar.
- Nya uppehålls- och studiemiljöer.
- Nyrenoverade omklädningsrum och duschar i vårt idrottshus.

Vi ser verkligen fram emot att möta dig!

#enskolaförmöten #relationer #möjligheter #tillit #digitalisering #kunskap

Västerviks Gymnasium 
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Välkommen
Den här katalogen är för dig som ska välja till gymnasiet till hösten 2023. Det är viktigt att du hittar ett program som du 
kommer att trivas med och som ger dig bra förutsättningar inför framtiden, vare sig du funderar på att läsa vidare efter 
gymnasiet eller om du vill skaffa dig en yrkesinriktad utbildning.

Valet till gymnasiet gör du i februari 2023 och innan dess kommer du att få ytterligare information om de olika pro-
grammen. Lördagen den 22 oktober klockan  har Västerviks Gymnasium Öppen Skola, då är du tillsammans med dina 
vårdnadshavare välkommen att träffa lärare och elever på de olika programmen. Där har du möjlighet att få svar på de 
frågor och funderingar du har. 

I katalogen får du information om de olika programmen men också svar på andra frågor som du kanske har kring din 
gymnasietid. Det kan gälla studieekonomi, gymnasieantagning, språkval med mera.

Västerviks Gymnasium har ett brett utbud med tio nationella program. Dessutom innehåller många av programmen flera 
inriktningar och profiler vilket ger dig stora valmöjligheter. För dig som tänker läsa vidare finns möjligheten att inom det 
individuella valet få den behörighet som krävs för vissa högskole- och universitetsstudier, även om du väljer ett yrkesin-
riktat program. Vi har många kurser att välja mellan på det individuella valet, du kan exempelvis läsa kurser som ger dig 
meritpoäng. Våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig gärna så att du får rätt utbildning för just dig! Vi kan dock inte 
garantera att alla program och inriktningar startar. Det är som vanligt efterfrågan som styr. Ett program eller inriktning 
kan inte starta med hur få elever som helst.

Tveka inte att kontakta oss på Västerviks Gymnasium om du undrar över något. Namn på kontaktpersoner för de olika 
programmen hittar du i katalogen. Vi hoppas att du ska ha nytta och glädje av den här katalogen. Använd den när du 
diskuterar gymnasievalet hemma och med din studie- och yrkesvägledare.

Välkommen till Västerviks Gymnasium höstterminen 2023.
– Vi ger dig utbildning för framtiden!

Vänliga hälsningar
Skolledning och medarbetare vid Västerviks Gymnasium

• 3
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Två typer av gymnasieexamen
Du kan få två typer av examen beroende på om du går ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande  
program. Följande krävs för att du ska få ut din examen:

Gymnasiestudier
Gymnasieskolan består av 18 nationella gymnasieprogram: tolv 
yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Väster-
viks Gymnasium erbjuder sju yrkesprogram och fyra högskole-
förberedande program. Det finns också fyra introduktionspro-
gram, Västerviks Gymnasium erbjuder alla fyra (se sid. 57).   
Följande nationella program erbjuds vid Västerviks Gymna-
sium:

Våra yrkesprogram:
• Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
• El- och energiprogrammet (EE)
• Försäljning-  och serviceprogrammert(FS)
• Hantverksprogrammet (HV)
• Industritekniska programmet (IN)
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
• Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Våra högskoleförberedande program:
• Ekonomiprogrammet (EK)
• Naturvetenskapsprogrammet (NA)
• Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
•  Teknikprogrammet (TE)

Yrkesprogram
Yrkesprogrammen leder till en yrkesexamen. Vad som krävs 
för att få en yrkesexamen, se nedan. Efter ett yrkesprogram ska 
du vara anställningsbar och förberedd för yrkeslivet. Med en 
yrkesexamen är det möjligt att fortsätta studera t.ex. inom yrkes-
högskolan. Vissa utbildningar kan kräva särskilda förkunskaper. 
För att läsa på högskola/universitet behöver du välja till kurserna 
Svenska/Svenska som andraspråk 2, 3 och Engelska 6 för att 
få den grundläggande behörigheten. Vissa utbildningar kräver 
också särskild behörighet. På VO ingår Svenska/Svenska som 
andraspråk 2 som obligatorisk kurs och på Handelseprogram-
met ingår Eng 6 som obligatorisk kurs. Vissa eftergymnasiala 
utbildningar kräver också särskild behörighet.

Yrkesexamen: Högskoleförberedande examen:
• 2 500 p betygsatta kurser varav lägst betyget E i 

2 250 p
• 2 500 p betygsatta kurser varav lägst betyget E i 

2 250 p
• Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 

1, engelska 5 och matematik 1
• Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 

1, 2, 3, engelska 5, 6 och matematik 1
• Lägst betyget E på kurser omfattande 400 p inom de 

programgemensamma ämnena
• Betyg E i Gymnasiearbete.

• Betyg E i Gymnasiearbete.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
APL ska förekomma på varje yrkesprogram i minst 15 veckor. 
APL innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till 
en eller flera arbetsplatser under olika tidsperioder. Yrkesutbild-
ning handlar om mer än yrkeskunskaper, det inbegriper också 
att du ska förstå yrkeskulturen och bli en del av gemenskapen 
på en arbetsplats för att utveckla en yrkesidentitet. Därför är 
APL en central del i alla yrkesutbildningar. Du kommer att ha 
en handledare på arbetsplatsen under din APL-tid.

Högskoleförberedande program
De högskoleförberedande programmen leder till en högskoleför-
beredande examen. Vad som krävs för att få en högskoleförbe-
redande examen, se nedan. På dessa program blir du förberedd 
för fortsatta studier vid högskola/universitet. 

Gymnasiegemensamma ämnen
De ämnen som läses på alla program är de gymnasiegemen-
samma ämnena: Engelska, Historia, Idrott- och hälsa, Mate-
matik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap och 
Svenska/Svenska som andraspråk. Hur mycket du läser av dem 
beror på vilket program du går. Du kan läsa mer om detta på 
varje enskild programs strukturbild.

Kurser
Ämnena på gymnasieskolan är indelade i kurser som bygger på 
varandra. Du läser en eller flera kurser inom de olika ämnena 
som ingår i programmen. Varje kurs har ett visst antal gymnasie-
poäng 50 p, 100 p, 150 p eller 200 p. Poängen är ett mått som 
visar på hur stor kursen är. Ett fullständigt gymnasieprogram 
motsvarar 2 500 poäng, 1 poäng motsvarar en timma.

Betyg
På gymnasieskolan sätts betyg efter varje avslutad kurs. I kursen 
gymnasiearbete finns bara två betygsnivåer: E eller F.
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Antagningskansliet
Viktig information som gäller ditt val till gymnasieskolan.

Behörighet
Du är behörig att söka till gymnasieskolan till och med första 
kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du ska ha avslutat 
årskurs 9.

Behörighet till Yrkesprogram:
För behörighet till ett yrkesprogram krävs minst betyg E i 
svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt 
ytterligare minst fem ämnen.

Behörighet till Högskoleförberedande program:
För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs 
minst betyg E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och 
matematik samt i ytterligare minst nio andra ämnen.

Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 1§ gäller därutöver föl-
jande kompletterande behörighetskrav:
1. minst betyg E i geografi, historia, religionskunskap och 
samhällskunskap för behörighet till ekonomiprogrammet, 
humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.
2. minst betyg E i biologi, fysik och kemi för behörighet till 
naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.
Du får inte tidigare ha gått igenom ett nationellt program 
inom gymnasieskolan eller likvärdig utbildning eller ha gått 
International Baccalaureate (IB). Om du inte är behörig vid 
vårterminens slut har du möjlighet att komplettera med betyg 
innan gymnasieutbildningen startar. Information om hur du 
prövar för nytt betyg får du på din grundskola.

Ansökan
Elever som är folkbokförda i Västerviks kommun söker till 
gymnasieskolan via webben, användarnamn och lösenord får du 
av din studie- och yrkesvägledare i början av vårterminen 2022.
Du söker via webben även om du väljer flera program eller  söker 
till andra orter. Ansökan ska alltid gå via antagningskansliet i 
hemkommunen.
När du gjort ditt val ska du bekräfta och skriva ut din ansökan, 
kvittensen ska skrivas på av den sökande. Går du i grundskolan 
eller gymnasieskolan lämnar du kvittensen till din studie- och 
yrkesvägledare, som sedan lämnar den vidare till antagnings-
kansliet.
Om du inte går i skolan kontakta antagningskansliet för att få 
användarnamn och lösenord till webben. Den färdiga ansökan  
skrivs ut, undertecknas och skickas till:

Gymnasieantagningen
Östersjövägen 6
593 32 Västervik

Utbildningsvägar
Västerviks kommun har ett samverkansavtal med Högsby, 
Hultsfred, Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby: Gymnasie-
region norra Kalmar län. Du har rätt att bli förstahandsmottagen 
till alla utbildningar inom Gymnasieregion norra Kalmar län.
Om ett nationellt program/nationell inriktning inte finns på 
hemorten eller i samverkansområdet, har du rätt att söka den 
var som helst i landet.
Om dina personliga förhållanden motiverar studier på annan 
ort, kan du ange särskilda skäl och få din ansökan prövad. Det 
krävs starka skäl för att få en sådan framställning beviljad. Det 
finns också riksrekryterande utbildningar som du kan söka. 
Fråga din studie- och yrkesvägledare.

Frisök
Frisök ger elever möjlighet att söka en utbildning i en annan 
kommuns gymnasieskola, även om samma utbildning erbjuds i 
hemkommunen eller samverkansområdet, så kallad frisökning.
En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats, så kallad 
andrahandsmottagning, efter beslut av anordnarkommunen. 
I första hand ska alla behöriga sökande tas emot i anordnar-
kommunen eller samverkansområdet och sökande från andra 
kommuner som inte erbjuder denna utbildning, samt behöriga 
sökande med särskilda skäl.

Frisökning gäller för nationella program med nationella 
inriktningar. Även utbildningar på nationella program där 
nationellt fastställda inriktningar saknas (exempelvis Vård- och 
omsorgsprogrammet) och där det inte finns lokalt fastställda 
inriktningar omfattas av frisökning.
Frisökning innebär en ökad möjlighet, men inte en rättighet, att 
som elev i mån av plats tas emot i en annan kommuns 
gymnasieskola. Frisökning innebär inte att någon kommun 
tvingas utöka sin verksamhet. Om en kommun tar emot en 
elev i mån av plats är elevens hemkommun skyldig att betala 
interkommunal ersättning till den kommun som anordnar 
utbildningen.

Elever som tas emot i andrahand (i mån av 

plats) har inte rätt till inackorderingstillägg.

• 5



6
6

Antagningskansliet

Alla handlingar som inkommit till antagningskansliet är 
offentliga.

Språkval
Du väljer språk obligatoriskt till Ekonomi-, Humanistiska-Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapliga programmen. De elever 
som önskar läsa språk på annat program söker det på individuella valet och får börja läsa det i åk 2.

Antagning
Antagning sker på ditt meritvärde. Meritvärdet är summan av betygsvärdet för de 16 bästa betygen i slutbetyget från grundskolan. 
• A=20 poäng
• B=17,5 poäng
• C=15 poäng
• D=12,5 poäng
• E=10 poäng
• F=0 poäng

Elever som fått betyg i moderna språk inom ramen för språkval utgöras av summan av detta och de 16 bästa betygen i övrigt. Du 
kan få max 340 poäng i meritvärde. 

I mitten av april kan du gå in på webben med ditt användarnamn och lösenord och se resultatet av den preliminära antagningen. 
Möjlighet till om- och nyval finns för gymnasieprogram till och med början av maj 2022, efter fördjupad kontakt med din studie- 
och yrkesvägledare.

Slutliga antagningsbesked skickas till alla sökande omkring den 1 juli. Reservantagning till lediga platser sker till och med två 
veckor efter uppropet.

Elev som flyttar
För sökande som tänker flytta till annan gymnasieregion gäller:
Ansökan görs i den kommun där den sökande är folkbokförd den 15 februari. (Antagningskansliet skickar en kopia på ansökan 
till den nya kommunen. När personbevis som bekräftar folkbokföringen i den nya kommunen inkommit till antagningskansliet, 
sänds detta tillsammans med originalhandlingar till den nya hemkommunen).

Sekretess

Kontaktperson  
Gymnasieantagningen 
Antagningssekreterare  
Charlotte Aspeteg 
Tfn: 0490-25 42 75 
E-post:  
charlotte.aspeteg@vastervik.se
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Studieekonomi 

För mer information besök
www.csn.se

Kontaktperson  
inackorderingstillägg 
Antagningssekreterare  
Charlotte Aspeteg 
Tfn: 0490-25 42 75 
E-post:  
charlotte.aspeteg@vastervik.se 

Kontaktperson 
färdbevis
Skolassistent 
Carina Ekberg 
Tfn: 0490-25 43 00 
E-post: carina.ekberg@vastervik.se
 
Adress: Västerviks Gymnasium 
Östersjövägen 6, 593 32 Västervik 
www.gymnasiet.vastervik.se

Du får studiehjälp fr.o.m. kvartalet efter det att du fyllt 16 år 
och längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Studiehjälp består av:
- studiebidrag
- extra tillägg
- inackorderingstillägg

Du kan bara få studiehjälp för heltidsstudier. Heltidsstudier 
innebär att du använder hela din arbetstid till studier och 
kontinuerligt deltar i den undervisning som ges. Studiehjälpen 
får du även när du är sjuk. Bedömningen av heltidsstudier görs 
utifrån din arbetsinsats och inte utifrån utbildningens omfatt-
ning i gymnasiepoäng eller liknande.
Studiebidraget är 1250 kr/mån och det beviljas utan ansökan.

Extra tillägg
Det är CSN som prövar om du har rätt till extra tillägg. Extra 
tillägg är ett bidrag som prövas mot dina och dina föräldrars eko-
nomiska förhållanden. Beloppet varierar och beräknas utifrån 
ett s.k. ekonomiskt underlag. För att vara berättigad till tillägget 
måste familjens ekonomiska underlag, före skatt, vara under 
125 000 kronor.

Studiemedel
Om du från och med höstterminen det år du fyller 20 år läser 
på en gymnasieskola, ska du ansöka om studiemedel. Studie-
medel består av en bidragsdel och en lånedel.
För mer information kan du besöka CSN:s hemsida. 
OBS! Du måste själv ansöka om studiemedel. 

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnaden för boende. Om 
du på grund av lång och besvärlig resväg måste inackordera dig 
på skolorten, kan du beviljas tillägget till och med vårterminen 
det år du fyller 20 år.
Tillägget för 2021 är 1.580 kronor/månad och utbetalas från 
september till och med maj, 9 månader per läsår.

Kriterier för att få inackorderingstillägg beviljat:
Reseavståndet mellan hemorten och skolan skall överstiga 45 
km. Reseavståndet beräknas på enkel resa samt den närmaste 
vägsträckan, inte busslinje.
Besvärlig resväg: avståndet mellan hemorten och skolan är 
mindre än 45 km, men den totala restiden överstiger tre tim-
mar per dag.
Ansökan sker på särskild blankett och finns att hämta på gym-
nasiets hemsida eller kan rekvireras från gymnasiet. Ansökan 
skickas till adressen intill.
För studier utomlands, vid Folkhögskola, vid fristående skolor 
och riksinternat, ska du söka inackorderingstillägg hos CSN.

Färdbevis
Färdbevis/Reseersättning utgår till elev vars dagliga färdväg 
mellan bostaden och skolan/praktikplatsen överstiger 6 km 
och kan beviljas till och med vårterminen det år du fyller 20 år. 
Ansökan sker på särskild blankett och finns att hämta på Väster-
viks kommuns hemsida under fliken e-tjänster och blanketter 
eller rekvireras från gymnasiet. Ansökan skickas till adressen 
nedan.

• 7
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På Bygg- och anläggningsprogrammet kan du utbilda dig till något 
av många olika yrken inom byggbranschen. Här på Västerviks 
gymnasium har vi inriktningen Husbyggnad som omfattat yrkena 
murare, träarbetare och betongarbetare. Väljer du att utbilda dig 
till träarbetare kan du göra det här i Västervik.

Du får också lära dig grunderna inom husbyggnad, exempelvis hur 
man läser och tolkar ritningar, byggbestämelser med mera, men 
också hur man utför olika praktiska arbetsuppgifter. 
Bygg- och anläggningsprogrammet innehåller mycket praktiskt 
arbete med problemlösning, men också mycket yrkesteori utöver 
de viktiga gymnasiegemensamma ämnena. Du får också läsa En-
treprenörskap där du får lära dig hur det är att driva företag.

Inom Bygg- och anläggningsprogrammet finns fler yrkesområden, 
exempelvis, målare, anläggningsarbetare och plåtslagare. Här i Väs-
tervik får du prova på moment inom dessa yrkesområden. Vill du 
i årskurs 2 och 3 fortsätta medd någon av dessa yrkesinriktningar 
får du göra det på annan ort(till expempel Linköping eller Kalmar)
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information. 

Är du tjej eller kille som gillar att arbeta 
praktiskt? Gillar du att arbeta både inomhus 
och utomhus? Vill du ha ett omväxlande 
och kreativt jobb?  Då är Bygg- och anlägg-
ningsprogrammet något för dig!

Bygg- och anläggningsprogrammet

Efter programmet
Eftersom det är ett yrkesprogram 
kan du söka jobb direkt inom det 
område du har inriktat dig på. Inom 
byggbranschen finns det ett väl ut-
vecklat lärlingssystem där du slutför 
din utbildning, läs mer om detta på 
Byggnadsindustrins yrkesnämnd, 
www.byn.se. För att få grundläg-
gande behörighet till högskola 
och universitet krävs att man läser 
Engelska 6, Svenska/Svenska 
som andraspråk 2 och 3, totalt 300 
poäng. Om du vill, är du garanterad 
att få läsa dessa kurser som utökat 
program eller som en del av de 200 
poäng inom ramen för individuellt 
val. Det finns även eftergymnasiala 
utbildningsalternativ inom såväl 
högskola som yrkeshögskola som är 
inriktade mot branschen. Tala med 
din studie- och yrkesvägledare om 
utbildningsvägar.

BA
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Inriktning 
Husbyggnad

På Bygg- och anläggningsprogrammet i Västervik erbjuder vi 
utbildning till träarbetare. Som träarbetare kommer du bland 
annat att arbeta med formning, stommar, fasader, fönster- och 
dörrmontering, inredning av kök, listning. Du kommer också 
att lära dig att läsa och göra ritningar, även i CAD-program, på 
objekt som du själv skapat eller fått som uppdrag från någon 
privatperson. Du kommer också vara delaktig i planering och 
färdigställande av hela byggnader. 

Inriktningen Husbyggnad ger grundläg-
gande yrkeskunskaper och möjligheter 
till specialisering mot valt yrke

"Det roligaste med  Bygg-och  anlägg-
ningsprogrammet är att jobba med 
kroppen och att vara ute. Jag har hållt 
på och byggt lite innan och tyckte det 
var kul, det är praktiskt och man får 
träffa folk. Vi lär oss av varandra och vi 
har kul tillsammans. Man får testa på 
mycket olika moment, murning, mål-
ning, plåtarbete mm och man får vara 
både inne och ute."
Albin Juthe BA18

• 9
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Struktur 
Bygg- och anläggningsprogrammet

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1

Bygg- och anläggning 1
Bygg- och anläggning 2

Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 - ombyggnad
Husbyggnadsprocessen 

Betong 1 - lågform och platta på 
mark
Entreprenörskap
Trä 1 – stommar
Trä 2 – beklädnad
Trä 3 – montage 

Gymnasiearbete

Individuellt val

100 p
50 p

100 p
100 p
50 p
50 p
50 p

100 p

200 p
200 p

100 p
200 p
200 p
200 p

100 p

100 p
100 p
100 p
100 p

100 p

200 p

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

Programgfördjup. - skolans val, 500 p

Sex anledningar att välja BA:
1. Du får ett fritt och omväxlande 

arbete.
2. Mycket praktiskt arbete.
3. Du får möjligheter till en bra in-

komst efter din lärlingstid (ca 2 år).
4. Du får goda möjligheter till olika 

karriärvägar eller att starta ett eget 
företag.

5. Du får möjligheter att jobba utom-
lands.

6. Du kan bygga ditt eget hus.

Programansvariga 
Leif Jansson och Björn Sjögren

Kontaktpersoner
Rektor: Per-Erik Dahl 
0490-25 42  71 
per-erik.dahl@vastervik.se
Programansvariga: 
Leif Jansson 
0490-25 43 28 
leif.jansson@vastervik.se
Björn Sjögren 
0490-25 43 49 
bjorn.sjogren@vastervik.se
Studie- och yrkesvägledare:  
Maria Moreau  
0490-25 43 43 
maria.moreau@vastervik.se

Inriktning - Husbyggnad, 700 p
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På EE blandas teori och praktik. Teoretiska genomgångar följs av prak-
tiska laborationer. Våra lokaler är välutrustade och anpassade till modern 
teknik. Branschen är i ständig utveckling och vi på EE arbetar för att 
du ska lära dig att lära. 

Det första året är gemensamt för alla elever och då läser du grundläggande 
kurser så att du kan göra enklare felsökningar och mätningar, montera 
och löda olika delar med mera. Du får också lära dig vilka regler och 
bestämmelser som gäller då man utför elarbeten. I årskurs två börjar man 
läsa de kurser som är specifika för varje inriktning. Vid ansökan till oss 
väljer du vilken inriktning du vill gå: Automation eller Elteknik. Skulle 
man ändra sig under det gemensamma första året finns det möjlighet 
att vid mån av plats byta inriktning.

Programmet arbetar med eget datanätverk för utbildning och har en egen
hemsida: http: eeprogrammet.se. Där visar vi upp de möjligheter som 
finns vilket gör att du kan förbereda dig inför en spännande framtid. 
Vi tror på individuell utveckling och låter dig få avgöra dina val efter 
dina intressen.

El- och energiprogrammet, EE, ger dig en av 
gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du 
hamnar inom en bransch som ständigt är i 
starkt framåtskridande.

Efter programmet
Exempel på yrkesutgångar efter 
programmet kan, beroende av val av 
inriktning, vara automationstekniker, 
it-supporttekniker, installationselektri-
ker och larmtekniker. Mer info finns 
på vår hemsida, eeprogrammet.se. 
För att få grundläggande behörighet 
till högskola och universitet krävs 
att man dessutom läser Engelska 6, 
Svenska/ Svenska som andraspråk 
2 och 3, tillsammans 300 poäng. Vid 
Västerviks Gymnasium garanterar 
vi att alla som vill kan få läsa dessa 
kurser inom programmets 2500 
poäng eller som utökat program. Det 
finns även eftergymnasiala utbild-
ningsalternativ inom såväl högskola 
som yrkeshögskola som är inriktade 
mot branschen. 
Vill du veta mer så tala med din  
studie- och yrkesvägledare.

EE
El- och energiprogrammet

• 11
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I vår vardag så slår man samman många olika teknikområden 
och ser till att de elektriska och mekaniska funktionerna sam-
arbetar. Ett bra exempel är tvättmaskinen med en mekanisk 
tvättrumma som drivs med en elektrisk motor. Denna är i sin 
tur styrd av ett styrsystem med olika tvättprogram. 
Samhället blir allt mer beroende av automatisering och det 
kommer alltid att behövas välutbildad arbetskraft inom detta 
område.

En del av utbildningen handlar om Fastighetsautomation 
där programmering av Smarta hus ingår. Vi jobbar även med 
"teknisk programmering" mot styrsystem och all annan möjlig 
teknik för att visa att "omöjligt finns inte". En annan del som vi 
jobbar med är att utveckla egna program, appar samt styrpro-
gram till bl.a. minidatorer som Arduino och Raspberry Pi etc. 
Som automationselev får man stora möjligheter.

I inriktningen ingår minst 15 veckors APL. Detta arbetsplats-
förlagda lärande gör du under ditt andra och tredje läsår på ett 
företag inom ditt framtida yrkesval.

Målet för inriktningen Automation är att 
du ska få grundläggande kunskaper i 
att planera, installera och driftsätta olika 
typer av automatiserade styrsystem. 

Inriktning 
Elteknik

Att kunna bygga upp och underhålla elanläggningar kräver 
kunskaper om olika materials egenskaper och om hur verktyg 
används. Arbete med el ställer också stora krav på säkerhet 
eftersom ett misstag kan orsaka stora skador både på personer 
och egendom.

Inom denna inriktning kan du välja att spetsa dig mot larm 
och säkerhet och/eller lära dig mera om kommunikationsnät, 
inkluderande fibersvetsning och kontaktering. Du kan också 
komplettera med kurser från övriga inriktningar till exempel 
Fastighetsautomation och teknisk programmering.

EE i Västervik är en ETG-partner (Elteknikbranschens gymna-
sium). Det finns ca 50 st ETG-skolor i Sverige som tillsammans 
utvecklar elteknikutbildningen. Du gör som alla andra elever 
på EE en 15 veckor lång APL men inom elteknik så är denna 
kvalitetssäkrad. Terminsvisa prov och ett veckolångt praktiskt 
yrkestest gör det möjligt att du kan börja jobba som elektriker 
direkt utan att göra någon lärlingstid. Det innebär att du går 
in på en högre lön och kan söka vilka elektrikerjobb som helst. 

Målet för inriktningen Elteknik är att du ska 
få grundläggande kunskaper i att planera, 
installera och underhålla elanläggningar 
med god säkerhet. Om du vill jobba fritt 
och självständigt och tycker att det är kul 
att lösa tekniska problem så kommer du 
att trivas i elteknikbranschen.

Jag valde det här programmet för jag har nog haft ett 
tekniskt intresse sen jag var liten. När jag gick i 8:an så 
hade jag prao på en elfirma och det var roligt. Sen kände 
jag att jag ville göra något praktiskt, inte bara ha teori.
Det bästa med programmet är att man lär sig om olika 
saker och också får helheten kring el. Det finns mycket ny 
teknik här på skolan. Alla i klassen är också trevliga och 
alla pratar med alla, det är inga grupperingar, vilket är bra. 
Henrik Pettersson EE19-ELT

Inriktning 
Automation

"Jag valde det här programmet för att jag ville få 
utmaningar i något praktiskt och som inte bara var teori 
utan något nytt. Sen har jag hjälpt till att jobba på pappas 
företag, det är intressant med el och att koppla och lära sig 
hur det fungerar. Jag ville heller inte pendla.
Jag gillar allt med programmet, program-mering speciellt, 
som jag trodde skulle vara det svåraste. Jag gillar att förstå 
hur programmering funkar, man får bygga upp något nytt 
och skapa själv, det är nästan som konst, det är kreativt 
och det är bara fantasin som sätter gränser. Jag tycker det 
finns något intressant, nytt och roligt i varje kurs. Man får 
mycket hjälp, det är en familjär miljö på hela programmet 
och man lär sig mycket genom att samarbeta med andra."
Celin Thernström EE19-AUT
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QR-kod

Kontaktpersoner
Rektor: Per-Erik Dahl 
0490-25 42  71 
per-erik.dahl@vastervik.se
Programansvarig: Hans Jonsson 
0490-25 43 07 
hans.jonsson@vastervik.se
Studie- och yrkesvägledare:  
Maria Moreau  
0490-25 43 43 
maria.moreau@vastervik.se

• 13



14
14

Struktur 
El- och energiprogrammet

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1

Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1

Inriktning - Automation, 400 p
Praktisk ellära
Mät- och styrteknik
Mät- och reglerteknik
Programmerbara styrsystem

 
Underhåll – Mekatronik 
Ellära 1
Elkraftsteknik
Servicekunskap
Robotteknik
Elinstallationer
Larm- övervakning- och 
säkerhetssystem

100 p
50 p

100 p
100 p
50 p
50 p
50 p

100 p

100 p
100 p
100 p
100 p

100 p
100 p
100 p
100 p

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
200 p
100 p

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

Programgfördjup. - Automation
skolans val, 800 p

Inriktning - Elteknnik, 500 p
Gnasiegemensamma 
Praktisk ellära
Energikraftteknik
Elinstallationer
Kommunikationsnät 1

Underhåll – elteknik
Ellära 1
Fastighetsautomation 1
Servicekunskap
Belysningsteknik
Elmotorstyrning
Larm-, övervaknings- och 
säkerhetssystem

Gymnasiearbete

Individuellt val

Programgfördjup. - Elteknik
skolans val, 700 p

100 p
100 p
200 p
100 p

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

100 p

200 p

Fyra anledningar att välja EE:
1. Om du väljer El- och energiprogrammet får 

du en bred utbildning som varvar teori med 
mycket praktik.

2. Om du väljer Elteknik kan du jobba som 
installationselektriker eller larmtekniker. Om 
du planerar smart har du också möjlighet 
att studera vidare.

3. Om du är intresserad av teknisk program-
mering och gillar att bygga ihop maskiner 
så väljer du Automation. Detta område 
växer och det är en ständig brist på kom-
petens.

4. El- och energiprogrammet ger dig en 
utbildning som kan ta dig vidare, till mer 
utbildning eller till ett spännande framtids-
jobb. Programmet ger dig - oavsett mål - en 
mycket bra grund för ett skönt och spän-
nande framtida liv.

Programansvarig
Hans Jonsson

Teknikcollege - utökade kurser  
med 300 p
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På Försäljnings- och serviceprogrammet skaffar du dig en bred grund 
för ett framtida arbete inom varuhandel och på företag som sysslar 
med olika typer av tjänster på lokal såväl som på en internationell 
marknad. Du utbildas för att arbeta på företag som säljer direkt till 
kunder eller till andra företag. Du får här en grundläggande utbild-
ning inom försäljning och service utifrån ett logistiskt, entreprenö-
riellt och hållbart perspektiv. 
Kärnan i utbildningen är service och kunskap om den vara eller 
tjänst du säljer. Ekonomi, företagande och affärsmässighet är viktiga 
begrepp på programmet. 
Du lär dig om lagar som reglerar köp och försäljning, och får träna 
dig i att förstå ekonomiska och logistiska sammanhang på både små 
och stora företag. Att sälja innebär också att kunna marknadsföra och 
visa upp tjänster och varor – i butiksfönster, på mässor eller online 
på olika kanaler och plattformar.
Att agera serviceinriktat i mötet med kunden innebär att kunna kom-
municera, lösa problem och agera ansvarsfullt. Det måste kopplas till 
den arbetsuppgift som ska utföras likaväl som att planera, analysera 
och utföra arbetsuppgifterna.

För dig som är ansvarskännande, initiativ-
rik, serviceinriktad och tycker om att arbeta 
tillsammans med människor på en allt mer 
global världsarena är Försäljnings- och 
serviceprogrammet en utmärkt utbildning.

Efter programmet
Efter examen har du möjlighet till anställ-
ning som butikspersonal, inköpare, 
försäljare eller marknadsförare. Du kan 
också välja att läsa vidare inom områ-
det både på yrkeshögskola såväl som 
högskola/universitet. Utbildningsalternativ 
på högskola/universitet kräver grundläg-
gande behörighet och i vissa fall även 
särskild behörighet. För att få grund-
läggande behörighet behöver du läsa 
Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 
3 samt Engelska 6. Engelska 6 ingår vid 
FS som obligatorisk kurs. Om du vill, är 
du  garanterad att läsa Svenska/Svenska 
som andraspråk 2 och 3 som utökat pro-
gram eller inom ramen för individuellt val. 

Tala med din studie- och yrkesvägledare 
om vidare utbildningsvägar.

Försäljnings- och serviceprogrammet
FS

• 15
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Inriktning
Försäljning och service
I den växande handels- och industri-
kommunen Västervik finns det goda 
förutsättningar både till praktik och 
framtida arbete. På Försäljnings- och 
serviceprogrammet erbjuder vi en 
spännande inriktning: Försäljning och 
service.

Försäljning och service 
Målet med inriktningen är att du ska utveckla kunskaper 
om och få erfarenheter av arbetsuppgifter inom handels och 
industriföretag. Genom bland annat vår butik, som finns på 
Västerviks gymnasium får du vidareutveckla dina kunskaper 
om kundservice, inköp, försäljning och marknadsföring. 
Detta i kombination med vårt omfattande nätverk och lokala 
industriföretag gör att vi kan erbjuda en komplett utbildning 
som täcker in det breda spektrum av försäljning och service 
som morgondagens entreprenörer behöver för att möta fram-
tidens krav på internationalisering.  
Detta tränar du även under årskurs två då du driver ditt egna 
UF-företag. Här arbetar du med alltifrån att göra en egen 
affärsplan till att bemöta kunder. Under dessa tre år kommer 
du att få möjlighet att fördjupa dig i bransch- och produkt-
kunskap. Dessutom kommer du att få kännedom om de olika 
förutsättningar och villkor som gäller för anställning och 
företagande.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
Under det arbetsplatsförlagda lärandet, som sammanlagt är ca 
16 veckor, får du praktisera dina kunskaper inom branschen 
och bli stöttad genom mer vägledning av handledaren på 
det aktuella företaget. Försäljnings- och serviceprogrammet 
samarbetar med många bra APL-platser i Västerviks kom-
mun och det finns även möjligheter att samverka med platser 
utanför kommunen.

"Jag valde mellan Byggprogrammet och Handels-
programmet, detta för att jag ville göra något praktiskt 
och inte ha så jättemycket teoretiska studier. Jobba i 
butik var något jag kunde tänka mig. 
Det bästa med programmet är att är våra lärare och den 
kontakt vi har. Det är ett bra program att gå om du inte 
vet vad du vill bli sen. Service finns överallt och personlig 
försäljning kommer du använda var du än hamnar 
i  arbetslivet! På handelsprogrammet lär man sig att 
prata med människor och läsa av människor! Var jag 
än kommer hamna kommer jag ha nytta av detta! Jag 
funderar på att plugga till polis efter gymnasiet och då 
vet jag att jag kommer ha nytta av det jag lärt mig här!"
Emilia Ilhammar HA18
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Kontaktpersoner
Rektor: Fredtick Åhlin 
0490-25 43 05 
fredrick.ahlin@vastervik.se
Programansvariga:  
Håkan Alenius 
0490-25 42 97 
hakan.alenius@vastervik.se
Pär Dunge 
0490-25 42 97 
par.dunge@vastervik.se
Studie- och yrkesvägledare: 
Johanna Ljungqvist 0490-25 43 15 
johanna.ljungqvist@vastervik.se 

Struktur 
Försäljnings- och serviceprogrammet

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1

 
Entreprenörskap
Servicekunskap
Branchkunskap inom
handel och administration
Information och kommunikation 1

Inriktning - Handel och Service, 500 p
Personlig försäljning 1
Affärsutveckling och ledarskap
Praktisk marknadsföring 1
Inköp 1
Näthandel 1

Kurser ej fastställda när katalogen 
går i tryck, samarbete med 
näringslivet pågår. Information 
kommer att presenteras på 
gymnasiets hemsida.

Gymnasiearbete

Individuellt val

100 p
50 p

100 p
100 p
50 p
50 p
50 p

100 p

100 p
100 p
100 p

100 p

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

100 p

200 p

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

Programgfördjup. - skolans val, 700 p

Fem anledningar att välja FS:
1. Du tycker om att ge service och att 

arbeta med företagande.
2. Nära samarbete med näringslivet 

genom den arbetsplatsförlagda utbild-
ningen (praktik).

3. Goda möjligheter till arbete efter av-
slutad gymnasieutbildning.

4. Många praktiska kurser.
5. Du kommer, under årskurs två, att 

driva ett eget UF-företag. 

Programansvariga 
Håkan Alenius och Pär Dunge

• 17
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Tycker du om att arbeta med händerna 
och är kreativ? Vill du lära dig ett yrke 
som är spännande och skapande? På 
Hantverksprogrammet finns det två in-
riktningar att välja mellan: Finsnickeri 
och Frisör. På Västerviks gymnasium 
erbjuder vi ej barberare eller hår- och 
makeupstylist som yrkesutgångar.

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram där du lär dig ett yrke. 
Du varvar teori och praktik i kurserna. Du kommer att lära dig 
grunderna inom frisör- eller finsnickeriyrket. Andra viktiga delar i 
Hantverksprogrammet är service, entreprenörskap, kommunika-
tion och miljö. Utbildningen på Hantverksprogrammet ska ge en 
god grund för ett livslångt lärande i arbetslivet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
15 veckor av de tre åren kommer att göras som APL (arbetsplats-
förlagt lärande). Då är man på ett företag och jobbar. Där får du 
möjlighet att utvecklas inom det valda yrket. Du kommer att lära 
dig hur det är på en arbetsplats. 

Efter programmet
Efter att ha fått yrkesexamen vid Hantverkspro-
grammet ska man vara anställningsbar inom det 
valda hantverket.
Frisör: Anställning som frisöraspirant. Efter 2000 
arbetade timmar kan man avlägga gesällprov.
Finsnickeri: Möjlighet till anställning inom möbel- 
och inredningssnickeri eller annat träindustriellt 
arbete.
Examen kan också leda till fortsatta studier på ex. 
folkhögskola eller yrkeshögskola. Vissa yrkeshög-
skoleutbildningar kan kräva att du har läst särskil-
da kurser. Det finns också utbildningsalternativ på 
högskola/universitet som är riktade mot finsnick-
eribranchen, de kräver grundläggande behörighet 
och i vissa fall även särskild behörighet. För att 
få grundläggande behörighet behöver du läsa 
Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 samt 
Engelska 6. Om du vill, är du garanterad att få läsa 
dessa kurser som utökat program eller som en del 
av de 200 poäng inom ramen för individuellt val. 
Tala alltid med din studie- och yrkesvägledare om 
vidare utbildningsvägar, så att du får rätt informa-
tion.

Hantverksprogrammet
HV
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Inriktning 
Finsnickeri 
Finsnickeri är en yrkesutbildning som 
vänder sig till dig som är intresserad av 
att arbeta med materialet TRÄ.  
Det här är en utbildning för både hand och huvud. Du som 
elev kommer att utveckla praktiskt, tekniskt och estetiskt kun-
nande under dina tre år hos oss och utbildningen passar lika 
bra för både tjej och kille. Finsnickeriutbildningen är kreativ 
och skapande och du får möjligheter att utveckla dina idéer och 
hitta din inspiration till spännande projekt. Arbetet inriktas på 
att erbjuda regionens företag (30 stycken) den breda kompetens 
de behöver med CNC, digitalteknik och kunskap om de nya 
material som idag är vanliga.

10 anledningar att välja Finsnickeriutbildningen i Västervik 
(en räcker)

- Jag tycker det är roligt att arbeta med materialet trä.
- Jag har stora chanser att få arbete efter min gymnasieexamen.
- Jag vill ha en yrkesutbildning med bred utgång.
- Jag vill arbeta med praktisk problemlösning.
- Jag vill utveckla mina estetiska förmågor.
- Jag är intresserad av teknik.
- Jag vill göra fina saker.
- Jag tycker om noggrannhet.
- Jag vill arbeta med ett hållbart ekologiskt material.
- Jag vet inte riktigt vad jag vill, kanske högskolan sen,  

      men jag vill ha en yrkesutbildning först. 

" Jag visste att jag inte ville gå ett högskoleför-
beredande program, och av alla yrkesprogram var jag 
mest intresserad av Bygg och Hantverks-programmet 
Finsnickeri. Trä- och metallslöjden i grundskolan var 
rolig. Min brorsa hade gått finsnickeri och han tyckte 
det var bra, så det påverkade nog en del. Sen vill jag 
ha jobb som finsnickare direkt efter gymnasiet.
Det bästa med programmet är de duktiga lärarna, 
dom lär ut bra. Det är kul att jobba med trä och 
maskiner, att vara noggrann, skapa och designa. 
Man jobbar ibland tillsammans med kompisarna i 
klassen. Jag har haft bra arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) på RM-Snickerier, Vimmerby."
Joel Svensson HV18FIN

• 19
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Drömmer du om att arbeta med HÅR i 
en kreativ bransch som innehåller mode 
och design? Då kan frisör vara ett yrke 
för dig! 

På inriktningen Frisör lär du dig grunderna för att bli en duktig 
frisör. Du jobbar i en liten grupp där det finns åtta frisörplatser 
i varje klass. Det betyder att du har möjligheter att få mycket tid 
med din lärare. På Västerviks gymnasium erbjuder vi FRISÖR 
som yrkesutgång. Barberare och hår- och makeupstylist erbjuds 
inte på Västerviks gymnasium.
Du lär dig olika klipptekniker, uppsättningar, stylingar, perma-
nent- och färgteori med olika tekniker. Du lär dig om hårets 
och hudens uppbyggnad och vanligaste hudsjukdomar. Viktigt 
i utbildningen är också stil, form, service, ergonomi och miljö. 
Digitala tekniker används för att dokumentera ditt arbete. 
Du kommer att få en liten inblick i makeup. Utbildningen 
är kreativ, estetisk och idérik. Samarbete och att ta personligt 
ansvar är viktigt i utbildningen. I tvåan och trean tar vi emot 
kunder på salong saXcess. Då får du möjligheter att testa dina 
kunskaper i praktiken.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
15 veckor av de tre åren på skolan kommer att vara förlagt på 
ett APL-företag, det innebär att du praktiserar på ett företag 
inom frisörbranschen.

Inriktningen kan leda till ett jobb inom frisörbranschen. I 
slutet av utbildningen får du möjlighet att avlägga ett delprov. 
Därefter jobbar du som frisöraspirant innan du kan avlägga 
ett gesällprov. När du har gjort ett godkänt gesällprov anses du 
vara färdigutbildad frisör.

"Jag hade svårt att välja, kände att jag vill göra 
något roligt, kreativt och praktiskt. Därav började 
jag kolla på frisör. Hade jättebra betyg så visste 
att jag nog skulle komma in. Tänkte gå Natur 
först men skulle nog inte trivas med det, vissa 
personer tyckte att jag skulle kasta bort mina 
betyg om jag skulle gå frisör men det tyckte inte 
jag. Jag ville få utlopp för min kreativitet och det 
har jag verkligen fått och det har också förändrat 
mig som person, jag är mer av en problemlösare, 
social och positiv.
Det bästa med programmet är att man kommer 
väldigt nära varandra i klassen och övriga 
årskurser inom frisör. Lärarna blir också väldigt 
nära och stöttande. Jag blir utmanad t ex 
att skapa nya och bättre färgkombinationer 
och frisörekniker. Man får med sig mycket 
användbart som man kan ta med sig ut i 
arbetslivet sen, t ex marknadsföring och 
försäljning."

Maya Petersson HV18FRI

Inriktning 
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist
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Struktur 
Hantverksprogrammet

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1

Entreprenörskap
Hantverk – introduktion
Tradition och utveckling

Inriktning - Finsnickeri, 500 p
Finsnickeri 1
Finsnickeri 2
Material och miljö

Bild och form 1a1
Cad 1
Finsnickeri 3
Finsnickeri 4
Finsnickeri 5

Frisör 1
Frisör 2
Material och miljö

Frisör 3
Frisör 4
Frisör 4 - specialisering
Frisör 5
Frisör 6b

Gymnasiearbete

Individuellt val

100 p
50 p

100 p
100 p
50 p
50 p
50 p

100 p

100 p
200 p
100 p

200 p
200 p
100 p

50 p
50 p

200 p
200 p
200 p

200 p
200 p
100 p

200 p
200 p
50 p

200 p
50 p

100 p

200 p

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

Programgfördjup. - Finsnickeri
skolans val, 700 p

Inriktning - Frisör, 500 p

Programgfördjup. - Frisör
skolans val, 700 p

Programansvarig 
Lena Ziegenbein

Kontaktpersoner
Rektor: Per-Erik Dahl 
0490-25 42  71 
per-erik.dahl@vastervik.se
Programansvarig: Lena Ziegenbein 
0490-25 42 65 
lena.ziegenbein@vastervik.se
Inriktningsansvariga Finsnickeri:  
Michael Engström 
michael.engstrom@vastervik.se 
Christer Hultman 
christer.hultman@vastervik.se 
0490-25 42 20
Studie- och yrkesvägledare: 
Maria Moreau 0490-25 43 43 
maria.moreau@vastervik.se

Fem anledningar att välja HV:
1. Glädjen att få vara kreativ och skapa 

med händerna.
2. Ett gediget hantverk gör att du kan 

känna dig stolt över ditt yrke.
3. Nära samarbete med näringslivet då 

15 veckor av karaktärsämnet är  
företagsförlagt.

4. Möjligheter till arbete eller vidare stu-
dier efter avslutad gymnasieutbildning.

5. Inspirerande att arbeta med människor 
och ett hantverk som innehåller många 
praktiska moment.
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I en tid då automatiserad tillverkning och modern teknisk utrustning kräver utbil-
dade medarbetare är det Industritekniska programmet på Västerviks Gymnasium 
yrkesutbildningen för dig som vill ta det första steget ut mot ett spännande arbets-
liv inom modern industri. Behovet efter tekniskt utbildad personal är stort både 
nationellt och internationellt vilket kan göra att hela världen kan bli ens arbetsfält.

På det Industritekniska programmet möter du engagerade 
lärare i en trivsam miljö där vi erbjuder tre olika inriktningar: 
Produkt- & maskinteknik, Svetsteknik samt Driftsäkerhet & 
underhållsteknik. Efter dina 3 år på programmet kan du ta 
en yrkesexamen vilket innebär att du är anställningsbar direkt 
efter studenten. Med rätt val av kurser kan man även uppnå 
högskolebehörighet. 

Utbildningen är både praktisk och teoretisk och du kommer 
att få arbeta med många spännande och lärorika projekt under 
din gymnasietid. Positivt är om du har ett intresse för att skapa, 
både i verkliga projekt och i simuleringsmiljöer. Du kommer 
att, under din utbildningstid på programmet, få möjlighet att 
utveckla kunskaper, förmågor och ett kreativt förhållningssätt 
till problemlösning som du kommer ha nytta av i ditt framtida 
yrkesliv.  

Det Industritekniska programmet är certifierade av Teknikcol-
lege vilket innebär att du som söker kommer ha möjligheten att 
läsa ytterligare 300 poäng utöver de 2500 ordinarie poängen. 
Detta för att göra dig än mer förberedd för ett yrkesliv eller 
vidarestudier efter gymnasiet. Det innebär också att du kommer 
att få utbildning i modern utrustning och i kreativt stimulerande 
lärandemiljöer.

IN
Industritekniska programmet

Minst 15 veckor av utbildningen innehåller så kallad APL. 
Det betyder att du under dessa veckor är ute på något företag 
på arbetsplatsförlagt lärande. Detta ökar dina möjligheter till 
anställning efter avslutad utbildning. Det finns ett stort behov 
av duktiga medarbetare och de flesta av våra tidigare elever har 
fått jobb efter gymnasieexamen. 

Hos oss får du arbeta i en trygg miljö med intressanta kurser 
där det även finns stora möjligheter till att anpassa utbildningen 
efter just dina förutsättningar och behov. Programmet ger dig 
helt enkelt en stadig grund att stå på i arbetslivet eller steget 
mot teknisk högskola.
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Inriktning 
Driftsäkerhet och underhåll

Du lär dig hur maskiner är uppbyggda, fungerar och styrs effektivt 
till hur man servar och underhåller industriutrustningar.
I verkliga projekt får du och dina kompisar träna mycket på att 
samarbeta och jobba självständigt, det är viktiga egenskaper för 
underhållsmekaniker och tekniker i sitt yrke.  I utbildningen får 
du lära dig använda maskiner och verkstadsutrustning som är nöd-
vändiga för att kunna arbeta med mekanik och utföra avhjälpande 
underhåll, reparationer på industrimaskiner.  Du lär dig om vad 
förebyggande underhåll är och använda dig av felsökningsmetoder 
för att kunna säkerställa maskinens driftsäkerhet.  
Du kommer att ha 15 veckors APL- arbetsplatsförlagt lärande 
som innebär att du fortsätter din utbildning på ett stort urval av 
APL-platser som finns i vår närhet då industriföretagen är i behov 
av underhåll av någon form.  
Efter att ha gått inriktningen Driftsäkerhet & Underhåll har du en 
bred verkstadsteknisk utbildning att stå på samtidigt som att du har 
spetsad kompetens mot maskindrift och underhåll, du kan direkt 
ge dig ut på arbetsmarknaden och ta ett jobb som t.ex. driftope-
ratör, underhållsmekaniker, verkstadsmekaniker, servicetekniker, 
industrimontör. Du kan arbeta både lokalt och nationellt med en 
bra lönesättning och med varierande arbetsuppgifter.  Du har även 
möjlighet att söka till yrkeshögskolan eller universitet efter avlagd 
examen, för vidare studier, till tex. drifttekniker, driftingenjör eller 
automationstekniker är bara några utbildningar att välja bland. 

Inom Driftsäkerhet och underhållsteknik 
skaffar du dig en bred kunskap om ma-
skiner och annan teknisk utrustning.   

" Jag har haft ett intresse sen tidigt för att 
skruva med cyklar, mopeder, crossar och gräs-
klippare t ex. Och uppstår problem så är det 
roligt att hitta lösningar på det och använda 
sin kreativitet. Jag ville arbeta med något prak-
tiskt i framtiden och efter det här programmet 
är man nästan garanterad jobb direkt efter. 
Ser fram emot att jobba som maskinmekani-
ker efter gymnasiet. 
Skolan har blivit roligare för man har ett större 
intresse för de kurser man läser och jag får 
arbeta med händerna, lösa problem, förstå 
funktionerna för maskinerna mm."
Ludvig Pettersson IN19DRI

• 23
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Inriktning 
Produkt och maskinteknik (CNC)

Produkt och maskinteknik 
Du får en gedigen utbildning i att arbeta både manuellt och 
datorstyrt i svarv-, borr- och fräsmaskiner samt industrirobotar 
med många timmar i vår verkstad. Detta tillsammans med 
ritningsläsning och materialkännedom gör att du sedan kan 
tillverka olika saker i maskinerna för att ge en så bra grund 
som möjligt att stå på inför framtida vidarestudier eller yrkesliv.

Inriktningen förbereder dig för arbete som exempelvis CNC-
operatör/programmerare, maskinoperatör, produktionstekniker 
eller verktygsmakare. Efter gymnasieexamen kan du läsa vidare 
för att bli certifierad med grönt och blått certifikat inom CNC-
teknik och bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Utbildning i datorstyrd produktion
I den moderna industrin styrs tillverkningen med hjälp av 
datorer och olika system som kommunicerar med varandra. 
På programmet har vi moderna CNC-maskiner, både svarvar 
och fräsar.
I utbildningen fokuserar vi på:
-  Skärande bearbetning i manuella och datorstyrda maskiner. 
-  Du får lära dig produktionskunskap, att göra ritningar och 
att bearbeta olika material. 
-  CNC-programmering i styrsystemen Siemens Operate och 
Heidenhain TNC426
-  CAD-teknik. Du får lära dig att designa och göra ritningar      
samt att rita 3-dimensionellt i programmet SolidWorks.
-  CAM-teknik. I CAM-programmet GibbsCam använder vi 
datortekniken för att skapa program till CNC-maskinerna.
-  Minst 15 veckor arbetsplatsförlagd utbildning (APL) hos ett 
av kommunens företag.

Industrin är i stort behov av teknikintresserade tjejer och killar med utbildning inom 
CNC-teknik och erbjuder bra framtida karriärsmöjligheter! När du går inriktningen 
Produkt och maskinteknik med yrkesutgången, CNC-operatör metall, får du lära dig 
använda olika typer av manuella maskiner och datorstyrda moderna CNC-maskiner 
såsom svarvar och fräsar samt robotteknik. Inriktningen kan leda till arbete med stor 
efterfrågan på denna industrikompetens.

"Av alla yrkesprogram så var IN det jag var 
mest intresserad av. Jag vill jobba direkt efter 
gymnasiet och inte behöva gå högskola och 
efter den här utbildningen får man som indu-
striarbetare rätt så bra lön också. Det är skönt 
att få jobba praktiskt med händerna. 
Inför varje moment behövs mycket tänkande 
och planering, det är mycket matte och det blir 
roligare när man vet vad den ska användas 
till. Jag har upptäckt att det är roligt med kemi 
för vi får lära oss om olika metaller i kursen 
materialkunskap och så har vi ”rätt så sköna 
lärare”, avslutar Linus"
Linus Karlsson IN19PRK
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Inriktning 
Svetsteknik

Här får du en gedigen utbildning på olika manuella svetstekni-
ker samt robotteknik och programmering. Du kommer också 
få lära dig olika plåtbearbetningstekniker samt grunderna i 
entreprenörskap och företagande; allt för att få en så komplett 
grund som möjligt att stå på inför framtida vidarestudier eller 
yrkesliv. Utbildningen kan leda dig direkt in på arbetsmarkna-
den lokalt, nationellt eller internationellt. Behovet efter utbildad 
personal inom tillverkningsindustrin och bygg- och konstruk-
tionsbranschen är stort och du kommer att kunna kliva ut i ett 
arbetsliv som är kreativt, varierande och med bra lönesättning. 
Utbildningen kan även leda till vidarestudier på högskola eller 
yrkeshögskola; eller varför inte satsa på att bli egenföretagare? 
Det finns möjligheter till certifiering enligt ISO 9606-1 samt 
certifiering inom t ex Heta arbeten eller andra relevanta kurser 
för arbetslivet under utbildningens gång.

Delar i utbildningen Svetsteknik:
- Sammanfogningsteknik med olika svetsmetoder.
-  Robotteknik.
-  Programmering.
-  Datorstyrda bearbetningsmetoder. 
-  Produktutveckling och design.   
-  Entreprenörskap och företagande.  
-  Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Detta kan utbildningen leda till: 
-  Svetsare/Internationell svetsare (IW) 
-  Internationell svetsingenjör (IWE)
-  Internationell svetsinspektör (IWI)  
-  Internationell svetstekniker (IWT)  
-  Internationell svetsspecialist (IWS)
- Robotsvetsoperatör/Robotoperatör
- Robotprogrammerare

Industrin och konstruktions- och byggbranschen behöver teknikintresserade tjejer och 
killar med svetskompetens! På inriktningen Svetsteknik får du lära dig att använda 
olika manuella svetstekniker, robotteknik och olika bearbetningstekniker; där du kom-
mer att arbeta med olika intressanta och utvecklande uppgifter samt produktutveckla 
och designa i olika projekt.  Detta för att ge dig en bra grund inför framtida studier 
eller yrkesliv. 

QR-kod 
INSVE " Jag valde det här programmet för att dels ville jag 

prova något nytt och jobba med händerna som vi 
får göra i verkstaden. Sen vill jag börja jobba direkt 
efter gymnasiet och  svetsare kan få bra lön och 
jobb var som helst i världen, speciellt om jag kan ta 
svetslicenser i åk 3.
Det bästa med programmet är lärarna, man kom-
mer väldigt nära varandra för man jobbar många 
timmar ihop i verkstaden, man blir mer som kom-
pisar. Trivs med att man jobbar i sin egen takt mot 
de olika momenten man ska göra, svetsövningarna 
kräver både tålamod och teori. Jag får ta eget an-
svar och vara kreativ. Sen är det ett brett program 
för jag väljer till svenska, engelska och matematik 
på det individuella valet."

Julian Nilsson IN19SVE • 25
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Programansvarig  
Johnnie Johansson 

Sex anledningar att välja IN:
1. Det råder stor brist på industriteknisk kom-

petens lokalt, nationellt och internationellt. 
2. På programmet får du en nära koppling 

mellan praktiskt och teoretiskt arbete i 
många intressanta kurser.

3. Det industritekniska programmets certifie-
ring i Teknikcollege ger möjligheter till för-
djupning inom flertalet intressanta områden 
samt en nära samverkan med näringslivet. 

4. Många vägar vidare efter gymnasieexamen 
t ex vidare-studier på högskola, universitet 
eller yrkeshögskola. 

5. Goda karriärs- och utvecklingsmöjligheter 
för dig som tagit examen från det industri-
tekniska programmet. 

6. Modern industriell tillverkning ger möjlig-
heter till utbildningar och arbeten inom 
robotteknik, automation, underhåll, design, 
produktionsteknik mm. 

Efter programmet
 
Eftersom det är ett yrkesprogram kan 
du söka jobb direkt inom det område 
du har inriktat dig på. Detta kan leda till 
arbeten inom CNC-teknik, underhåll, 
produktion, licenssvetsning, m.m.
Om du vill läsa vidare efter gymnasiet 
ska du tala med din studie- och yr-
kesvägledare för att göra rätt kursval 
för den behörighet du behöver till din 
tänkta utbildning.
Fördelen med att läsa på det Industri-
tekniska programmet är att du både 
kan bli anställningsbar och behörig till 
högskolestudier efter dina 3 år.
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Struktur 
Industritekniska programmet
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1

Industritekniska processer 1
Människan i industrin 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1

Avhjälpande underhåll 1
Underhåll – driftsäkerhet
Underhåll – elteknik
Underhåll – lager och 
smörjteknik

Avhjälpande underhåll 2 
Underhåll - hydraulik och 
pneumatik
Underhåll - Mekatronik 
Underhåll - transmissioner och 
uppriktning
Industriteknisk processer 2 
Materialkunskap 1
Produktutveckling 1
Tillverkningsunderlag 1

Datorstyrd produktion 1
Produktutveckling 1
Produktionsutrustning 2

100 p
50 p

100 p
100 p
50 p
50 p
50 p

100 p

100 p
100 p
100 p
100 p

100 p
100 p
100 p
100 p

100 p
100 p

100 p
100 p

100 p
100 p
100 p
100 p

100 p
100 p
100 p

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 

Programgemensamma ämnen, 400 p

Programgfördjup. - Driftsäkerhet och 
underhåll, skolans val, 800 p

Inriktning - Produkt och maskinteknik, 
300 p

Gnasiegemensamma 
CAD 1
CAD 2
Datorstyrd produktion 2
Datorstyrd produktion 3
Datorstyrd produktion 4
Datorstyrd produktion 5
Robotteknik
Materialkunskap 1
Mät- och styrteknik
Tillverkningsunderlag 1

Produktutveckling 1
Kälsvets 1
Svets grund
Tillverkningsunderlag 1 

Entreprenörskap
Materialkunskap 1
Materialkunskap 2
Kälsvets 2
Rörsvets 1
Rörsvets 2
Stumsvets 1
Stumsvets 2

Gymnasiearbete

Individuellt val

Programgfördjup. - Produkt och 
maskinteknik, skolans val, 900 p

50 p
50 p

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

100 p
100 p
100 p
100 p

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

100 p

200 p

Inriktning - Driftsäkerhet och underhåll, 
400 p Programgfördjup. - Svetsteknik, skolans 

val, 800 p

Inriktning. - Svetsteknik, 400 p

Kontaktpersoner
Rektor: Per-Erik Dahl 
0490-25 42  71 
per-erik.dahl@vastervik.se
Programansvarig: Johnnie Johansson  
0490-25 43 13  
johnnie.johansson@vastervik.se
Studie- och yrkesvägledare: 
Maria Moreau 0490-25 43 43  
maria.moreau@vastervik.se

Teknikcollege - utökade kurser  
med 300 p
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Framtidssäkra din karriär genom Teknikcollege 

Drömmar är viktiga. För viktiga för att slarvas bort. 
För viktiga att inte ges en chans att bli verklighet i 
framtiden. Det är därför Teknikcollege finns. Vi ser till 
att din utbildning matchar de behov som Sveriges mest 
innovativa och spännande industriföretag har. Vi ser till 
att du får möta rätt människor, som snabbt hjälper dig att 
komma igång med karriären. Eller med högre studier. 
Så när du funderar över vilken utbildning du ska välja 
– välj en som är certifierad av Teknikcollege. Vi hjälper 
dig att framtidssäkra karriären.

Västerviks Gymnasium, en del av Teknikcollege.
Hög teknisk kompetens är avgörande för svenska 
industrins tillväxt. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel 
på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare 
och företag samverkar för att öka attraktionskraften 
och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom 
ett nära samarbete med regionens företag utformas 
innehållet i utbildningar så att det passar industrins 
framtida behov. 

TC
Teknikcollege- kan läsas inom EE, IN och NA

• 28

Grundstenen i konceptet är åtta kvalitetskriterier som syftar 
till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta 
utbildningar, samt skapa en matchning mellan 
utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov 
som Sveriges industriföretag har. 

På ett Teknikcollegecertifierat program så har du 
möjlighet att läsa utökade kurser som är attraktiva för 
arbete och vidare studier efter examen. Upplägg och 
innehåll för just ditt program presenteras vid skolstart.
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Efter programmet
Vid programmet får du lära dig att 
bli en utåtriktad och god yrkesman 
inom den inriktning som du valt. 
Efter yrkesexamen ska du vara an-
ställningsbar som kock eller servitör/
servitris.
Det finns eftergymnasiala utbild-
ningsalternativ såväl vid yrkeshög-
skola som vid högskola/universitet 
som är riktade mot branschen. För 
att få grundläggande behörighet till 
högskola och universitet krävs att 
du, förutom de kurser som ingår vid 
RL, läser  
Svenska/Svenska som andraspråk 
2+3 samt Engelska 6, tillsammans 
300 poäng. Vid Västerviks gymnsi-
um garanterar vi att alla som vill kan 
få läsa dessa 300 poäng som utökat 
program eller som en del av de 200 
poängen inom  ramen för individuellt 
val. 
Tala alltid med din studie- och yrkes-
vägledare om utbildningsvägar, så 
att du får rätt information.

Är du intresserad av att arbeta i en av Sve-
riges snabbast växande branscher? Bara i 
Västervik växer det så det knakar. Vi kan ge 
dig en grundläggande utbildning med goda 
möjligheter till arbete inom restaurang- och 
livsmedelsbranchen efter utbildningen.

Syftet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskaper inom 
restaurang, servering och service. Du får chans att utveckla 
din initiativförmåga, servicekänsla och din förmåga att ar-
beta i ett team. Teorin kan vara yrkesinriktad eller förbe-
reda för vidare studier både nationellt och internationellt.  
Restaurang- och livsmedelsprogrammet präglas av service, samarbete 
och flexibilitet. Du utbildas för att arbeta i en bransch där service och 
gästbemötande är i fokus. Det är därför viktigt att du tycker om att ge 
service till andra människor och gillar att ha mycket folk omkring dig. 
 
Första året läses alla kurser gemensamt, år två likaså. Till år tre väljer 
du om du vill fördjupa dig mot kök eller servering och drycker. 
Vi arbetar dessutom mycket tillsammans med näringslivet i Västervik. 
Genom hela programmet genomsyras arbetet av entreprenörskap i 
sann företagsanda, kanske går du själv i tankar att i framtiden starta 
något eget?

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
RL
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Inriktning Kök och servering

16 veckor av din utbildning är Arbetsplatsförlagt lärande (APL). 
Det innebär att du får praktisera dina kunskaper du skaffat dig i 
skolan på olika arbetsplatser. Där ges du möjlighet att utvecklas 
inom ditt valda yrke och du får också en direktkontakt med 
branschen. APL kan äga rum exempelvis i Västerviks kommun, i 
Stockholm eller varför inte utomlands? Möjligheterna är många!  
Två möjligheter till programfördjupning profilerar programmet. 
Val av programfördjupningskurser görs till årskurs tre.

Programfördjupning mot kök
Inom Kök får du möjlighet att specialisera dig mot kök d.v.s. 
utveckla din matlagningskonst. Du kommer att lära dig att se 
hela kedjan från jord till bord så att du förstår måltidens sam-
manhang samt ser måltiden som helhet. Du lär dig mycket om 
hygien, näringsfrågor och specialkost. Inom Kök får du också 
lära dig att laga mat på ett yrkesmässigt sätt med lärare som 
funnits i näringslivet inom kök. Arbetet i köket präglas ofta av 
högt tempo. Här är det verkligheten som gäller! Naturligtvis 
så tränar vi mycket och lär oss alla metoder ordentligt så att vi 
är beredda vid gästmötet. Det är viktigt att du kan samarbeta 
och utvärdera din egen praktiska insats för att kunna utvecklas.
 
 
Programfödjupning mot servering och drycker 
Inom Servering – Drycker lär du dig inte bara att servera 
och duka på ett professionellt sätt utan också att välja lämp-
liga drycker, få grundkunskaper i barteknik samt lära dig 
om gästpsykologi som kan vara bra för att ha en grund i att 
hantera ”besvärliga” gäster. Inom Servering ska du behärska 
hela matsalsmiljön, kunna ta emot en telefonbokning och att 
samtala med gäster och informera dem om de olika alterna-
tiven på menyn, samt hur betalningen går till. Du ska även 
kunna de lagar och regler som gäller vid alkoholhantering. 
Det är viktigt att du kan samarbeta och vara analytisk över 
din egen praktiska insats för att kunna utvecklas. Ditt jobb är 
att ge gästen en helhetsupplevelse och guidning på ett profes-
sionellt sätt. Att vara flexibel och organiserad är ett stort plus! 
 

Vi erbjuder inriktningen Kök och serve-
ring. Arbete med vår ”riktiga” restaurang 
förekommer flera dagar i veckan och även 
vissa kvällar och helger. Lunchservering, 
avsmakningsmiddagar och olika festar-
rangemang kommer att ingå; exempelvis 
bröllop och temamiddagar. 
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Inriktning Kök och servering

" Jag har alltid tänkt att jag vill bli något inom 
restaurangyrket då jag alltid har haft intresse 
av att stå i köket. Intresset av att prata med 
folk har också alltid funnits. 
Det bästa med programmet är all gemenskap 
som man har med klassen. Vi jobbar som i ett 
team allihopa när vi jobbar i köket och restau-
rangen och lagar mat och serverar till riktiga 
gäster. Det är bra med variation inom både 
kök och restaurangen."
Alexander Axelsson RL18

" När jag var liten tyckte jag om att laga mat 
och ville alltid vara med i köket. Tyckte det var 
roligt med andra kulturers mat och inte bara 
svensk mat. Det är roligt att testa nya grejer 
och upptäcka nya smaker och kombinationer! 
Jag har alltid tyckt att yrket verkar vara kul och 
att träffa nya människor! Först valde jag det 
för att bara få vara i köket men sen valde jag 
även för att få servera, träffa människor och 
se att de blir nöjda. Mina föräldrar har ett kafé 
och där upptäckte jag att mötet med männ-
iskor också är roligt.  
Det bästa med programmet är att jag fick upp 
ögonen ännu mer för serveringen. Det har 
gjort att jag redan nu har jobb och fortsätter 
utvecklas. Lärarna har fått mitt intresse att 
öka för just servering!"
Tove Regnell RL18
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Struktur 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1

Hygien
Livsmedels- och näringskunskap
Branschkunskap inom restaurang 
och livsmedel
Service och bemötande

Inriktningsgemensamma ämnen, 300 p
Mat och dryck i kombination
Matlagning 1
Servering 1

Drycker och ansvarsfull 
alkoholservering
Matlagning 2
Servering 2

Barteknik
Entreprenörskap
Matlagning – specialisering
Matlagning 4
Arrangemang
Matsalshantverk

Gymnasiearbete

Individuellt val

100 p
50 p

100 p
100 p
50 p
50 p
50 p

100 p

100 p
100 p
100 p

100 p

100 p
100 p
100 p

100 p

200 p
200 p

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

100 p

200 p

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

Programgfördjup. - elevens val, 400 p

Programgfördjup. - skolans val, 500 p

Fem anledningar att välja RL:
1. Stora möjligheter att få arbete både i 

Sverige och utomlands.
2. Undervisningen bedrivs i en unik 

miljö där elever, lärare och övrig 
personal arbetar nära varandra som 
en stor familj.

3. Ett program med mycket kreativitet 
och stort entreprenöriellt lärande.

4. Utbildningen är verklighetsanpassad 
med restaurangverksamhet öppen 
för allmänheten.

5. Alla elever får utvecklas efter sin för-
måga genom motiverade och enga-
gerade lärare.

Programansvarig 
Malin Köhler

Kontaktpersoner
Rektor: Madelene Elb 
0490-25 43 02 
madelene.elb@vastervik.se
Programansvarig: Malin Köhler 
0490-25 42 26 
malin.kohler@vastervik.se
Studie- och yrkesvägledare: 
Johanna Ljungqvist 0490-25 42 77 
johanna.ljungqvist@vastervik.se
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Efter programmet
När du fått din yrkesexamen kan du söka 
arbete inom hälso- och sjukvård eller 
socialtjänst. Du har möjlighet att läsa 
kurser, inom programmet, som ger dig 
behörighet att söka till högskola för stu-
dier främst inom verksamhetsområden 
som till exempel sjuksköterska, arbets-
terapeut, fysioterapeut (sjukgymnast), 
socionom och polis. 
För att få grundläggande behörighet till 
högskola och universitet krävs att man 
på VO väljer till att läsa  Engelska 6 och 
Svenska 3, totalt 200 poäng. Vid Väs-
terviks Gymnasium garanterar vi att alla 
som vill kan få läsa dessa kurser inom 
programmets 2500 poäng eller som 
utökat program. Det finns även eftergym-
nasiala utbildningsalternativ inom såväl 
högskola som yrkeshögskola som är 
inriktade mot branschen. Tala med din 
studie- och yrkesvägledare om utbild-
ningsvägar.

Programmet utvecklar din inlevelseförmåga, förståelse för människors 
behov av integritet, självbestämmande, stöd och hjälp. 
Vård- och omsorgsprogrammet ska ge kunskaper om hälsa, ohälsa och 
funktionsnedsättning samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom 
vård- och omsorg. Du får bland annat lära dig om människokroppens 
byggnad och funktion samt vanliga sjukdomar. Du får träna dig i att 
utföra enkla undersökningar, provtagningar, hushållsuppgifter samt att 
möta människor med olika värderingar och syn på livet. 

Att ta initiativ och vara kreativ är viktiga egenskaper i vårdarbetet. I 
slutet av utbildningen ska du göra ett gymnasiearbete där du får visa 
att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba inom vård 
och omsorg. 
Under utbildningen får du göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom 
social omsorg och hälso- och sjukvård. Du följer din handledares 
schema vilket innebär viss kvälls- och helgpraktik. 

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yr-
kesprogram som ger dig en yrkesexamen 
och mycket bra framtidsutsikter på arbets-
marknaden. Du kan börja jobba direkt efter 
utbildningen eller fortsätta studera inom t.ex. 
yrkeshögskolan eller högskolan.

VO
Vård- och omsorgsprogrammet
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Programgemensamma ämnen
Yrkesutgångar
Vård- och omsorgsprogrammet ger en 
yrkesexamen efter fullgjord utbildning. 
Programmet har inga inriktningar, men 
ger möjlighet till specialisering inom 
ramen för programfördjupningen som 
leder till en yrkesutgång.

Programfördjupningen är på 500 poäng och består av ett utbud 
av olika kurser. Du gör också avslutningsvis ett gymnasiearbete 
på 100 poäng med koppling till vald yrkesutgång. Det ska pröva 
elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgif-
ter inom yrkesområdet.

Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård samt 
inom socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta i 
verksamheter inom akutsjukvård eller psykiatri. Exempel på ar-
betsplatser kan vara sjukhus, vårdcentral eller mottagning. Inom 
socialtjänsten kan man arbeta med äldreomsorg, funktionsned-
sättning, psykiatri samt hemsjukvård. Exempel på arbetsplatser 
är särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst 
eller som personlig assistent. Utbildningen kan också leda till 
fortsatta studier på yrkeshögskola eller högskola.

"Jag valde Vård- och omsorgsprogrammet för 
att jag vill jobba med människor och för att 
jag vill vidareutbilda mig till barnmorska. Jag 
hörde av både elever som hade gått ut, och 
som gick vård- och omsorgsprogrammet att 
det var roligt.
Det bästa med programmet är att det både är 
teoretiskt och praktiskt. Jag tycker om att läsa 
om kroppen, och hur människan fungerar. Det 
är bra lärare och väldigt roligt!
Alva Andersson VO18
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Struktur 
Vård- och omsorgsprogrammet

Fem anledningar att välja VO:
1. Utbildningen leder till en yrkesexamen.
2. Du har möjlighet att göra dig behörig för 

högskolestudier.
3. Lärorika och utvecklande praktikperioder 

inom vård och omsorg.
4. Du lär dig möta andra människor.
5. Inspirerande och allmänbildande kurser.

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1

Anatomi och fysiologi 1
Anatomi och fysiologi 2
Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 1 
Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 2 
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1 
Hälso- och sjukvård 2 
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2 
Psykiatri 1 
Psykiatri 2 
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a2 
Social omsorg 1 
Social omsorg 2 
Svenska 2 eller Svenska som 
andraspråk 2 

Programgfördjup. - skolans val, 200 p
Friskvård och hälsa
Räddningsmedicin

Gymnasiearbete

Individuellt val

100 p
50 p

100 p
100 p
50 p
50 p
50 p

100 p

50 p
50 p

100 p

100 p

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
50 p

100 p
100 p
100 p

100 p
100 p

100 p

200 p

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p

Programgemensamma ämnen, 1400 p

Programansvarig 
Malin Throzell-Nilsson 

Kontaktpersoner
Rektor: Per-Erik Dahl 
0490-25 42 71 
per-erik.dahl@vastervik.se
Programansvarig:  
Malin Throzell Nilsson 
0490-25 43 59 
mali.throzell-nilsson@vastervik.se
Studie- och yrkesvägledare: 
Maria Moreau 0490-25 43 43 
maria.moreau@vastervik.se
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Mitt i plugget...
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På Ekonomiprogrammet lär du dig hur ett företag fungerar, skapar en affärs-
plan, marknadsför, bokför, och gör bokslut. De kurser du läser förutom Före-
tagsekonomi är till exempel Marknadsföring, Entreprenörskap, Privatjuridik, 
Affärsjuridik, Moderna språk, Psykologi, Filosofi och Internationell ekonomi.  

Vill du starta ett eget företag? 
Entreprenörskap är en viktig del på Ekonomiprogrammet. Ung företag-
samhet, UF, är en organisation som ger dig som elev chansen att få driva 
ett eget företag under ett läsår. Precis som på ett riktigt företag lägger du 
upp en affärsplan och skriver en bolagsordning. I slutet av läsåret, när 
företaget ska avvecklas, gör du bokslut och årsredovisning. Under ditt 
UF-år får du ställa ut ditt företag på olika mässor. 

Ekonomiprogrammet är ett program som 
vänder sig till dig som är intresserad av att få 
kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, en-
treprenörskap och juridik. Här får du en bred 
och attraktiv utbildning med möjlighet till fort-
satta studier på högskola/universitet och/eller 
arbete direkt efter gymnasiet. Du har möjlighet 
att välja kurser i språk och matematik som ger 
dig maximal meritpoäng.

Efter programmet
Ekonomiprogrammet är ett högskole-
förberedande program där du får en 
bred behörighet till studier på högsko-
la/universitet. Efter examen ska du ha 
kunskaper inom främst ekonomi, juri-
dik, entreprenörskap, språk och andra 
samhällsvetenskapliga områden.
Kontakta din studie- och yrkesväg-
ledare om möjliga utbildningsvägar 
efter examen på eknomiprogrammet.

EK
Ekonomiprogrammet

Kontaktpersoner
Rektor: Madelene Elb 
0490-25 43 02 
madelene.elb@vastervik.se
Programansvariga:  
Håkan Ekström, 0490-25 43 03 
hakan.ekstrom@vastervik.se
Eva-Lotta Holgersson, 0490-25 43 03 
eva-lotta.holgersson@vastervik.se
Studie- och yrkesvägledare: 
Johanna Ljungqvist0490-25 42 77 
johanna.ljungqvist@vastervik.se 
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Ekonomiska frågor blir allt viktigare i dagens samhälle. Ekono-
miprogrammet ger dig gedigna kunskaper i ekonomiska teorier, 
erfarenhet från eget företagande och högskolebehörighet. Det 
ger kunskaper om ett ekonomiskt hållbart samhälle ur både ett 
nationellt och internationellt perspektiv. Inriktningens kärna är 
företagsekonomi, matematik och företagande. Även samhälls-
ekonomi, språk, organisation, redovisning och marknadsföring 
är centrala delar i utbildningen. Vidare kommer du att lära dig 
varför de ekonomiska sambanden i världen är komplexa och att 
förändringar inom ett område oftast påverkar ett annat. 

På inriktningen ekonomi kommer du att utveckla ett kritiskt 
tänkande, utveckla din förmåga att vara kreativ, kommunikativ 
och entreprenöriell samt att ta eget ansvar. Under åk 3 får du 
möjlighet att, oavsett inriktning, starta upp och driva ett UF-
företag i kursen Entreprenörskap och företagande. 

Varför är det så svårt att få pengarna att 
räcka till? Stater, företag, organisationer 
och privatpersoner måste prioritera. Hur 
startar man ett företag? Vad innebär det 
att ha miljö och socialt ansvarstagande 
som affärsmodell? 

Inriktning  
Ekonomi

" Jag visste att jag ville gå ett högskoleförbere-
dande och valde mellan NA och EK eftersom jag 
alltid har varit intresserad av matte. Intresset för 
NA-ämnena minskade och därför blev det EK. Jag 
har alltid varit intresserad av pengar och pengars 
värde och har gjort budgetar och sånt fast att jag 
inte läst om det. 
Jag tyckte först att juridikinriktningen lät kul men 
efter åk 1 kände jag att företagsekonomin var roli-
gare än privatjuridiken. Matten och UF kom med i 
inriktningen och det tyckte jag lät kul!
Det bästa med programmet förutom klassen så 
är det lärarna. De flesta ämnena blir roliga. Som 
t ex i marknadsföring så läser vi inte bara boken 
utan även gör praktiska saker som reklamfilm och 
enkäter och så! Det gör att man ser användnings-
områden i verkligheten som man kan använda 
detta till sen. Jag är väldigt nöjd med mitt val trots 
att jag inte hade speciellt mycket förkunskaper om 
vad det innebar innan!"

Sabina Jonsson EK17A
• 39
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Inriktning 
Juridik
Väljer du denna inriktning så kommer 
du vid sidan av företagsekonomiska 
kunskaper även fördjupa dig kring rätts-
ordningens betydelse i ett demokratiskt 
samhälle och hur den påverkas av in-
ternationell rätt. 

Du kommer att utveckla kunskaper kring att analysera och 
bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska 
metoder. På denna inriktning görs studiebesök på Tingsrät-
ten och yrkesverksamma jurister gästföreläser. Utbildningen 
ska även ge dig kunskaper i psykologi och filosofi för att ge 
en större förståelse kring hur människan tänker och handlar i 
olika situationer. 

På inriktningen kommer du att utveckla ett kritiskt tänkande, 
utveckla din förmåga att vara kreativ, kommunikativ och en-
treprenöriell samt att ta ansvar. 

Ekonomiprogrammet är ett brett högskoleförberedande pro-
gram som i första hand är avsett att förbereda för högskoleut-
bildningar i ekonomi och juridik, men som också förbereder 
för i princip alla samhällsvetenskapliga högskoleutbildningar. 
Du har också möjlighet att läsa Matematik 3b som program-
fördjupning eller individuellt val.

" Jag valde det här programmet för att jag ville 
läsa något nytt, något som jag inte läst på 
grundskolan. Ekonomi- och juridkämnena var 
nya för mig. Jag vet andra som gick ekonomi 
som tyckte det var bra! Min pappa är lärare på 
ekonomiprogrammet och min syster gick där.
Det bästa med programmet är ju att det är 
andra ämnen än från grundskolan! Det känns 
brett och man får känna på både juridik och 
ekonomi innan man väljer inriktning, det tycker 
jag är bra! Jag har alltid varit intresserad av 
aktier och sånt. Oavsett vad man ska göra 
i framtiden så är det bra kunskap att ha för 
privatlivet."
Malte Wredberg EK17B
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Programansvariga 
Eva-Lotta Holgersson och Håkan Ekström

Struktur 
Ekonomiprogrammet
Gnasiegemensamma 
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1
Svenska 2 eller
Svenska som andra språk 2
Svenska 3 eller
Svenska som andra språk 3

Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Psykologi 1
Moderna språk

Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a

Marknadsföring (ekonomi)
Redovisning 2 (ekonomi)

Företagsekonomi 2 (juridik)
Humanistisk och samhälls-
vetenskaplig specialisering (juridik)

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p

100 p
100 p
100 p

100 p

100 p

100 p
100 p
50 p

100 p

100 p
100 p
100 p

50 p
100 p
100 p
50 p

100 p
100 p

100 p
100 p

Gymnasiegemensamma ämnen, 1250 p

Programgemensamma ämnen, 350 p

Programgfördjup. - skolans val, 200 p

Inriktning - Ekonomi, 300 p

Inriktning - Juridik, 300 p

Gnasiegemensamma 
Engelska 7
Ledarskap och organisation

Gymnasiearbete

Individuellt val

Programgfördjup. - elevens val, 
100 p

100 p
100 p

100 p

200 p

Fyra anledningar att välja EK:
1. En bred och attraktiv utbildning som ger 

kunskaper i företagsekonomi, juridik, 
entreprenörskap och språk.

2. Du lär dig vad entreprenörskap och 
företagsamhet är genom att driva ett 
UF-företag.

3. En stor valmöjlighet av kurser ger dig 
maximal meritpoäng till högre utbildning-
ar på  universitet/högskola.

4. Behöriga, engagerade och kompetenta 
lärare.
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Vi reserverar oss för eventu-
ella klassbyten under åk 2 på 
grund av olika val, exempelvis 
inriktningsval, programför-
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Efter programmet
Naturvetenskapsprogrammet 
är ett högskoleförberedande 
program. Det är det program 
som ger den bredaste behö-
righeten för högskolestudier. 
Inte bara för naturvetenskap 
och teknik utan även för t.ex. 
samhällsvetenskap, ekonomi 
och juridik. Det är viktigt att 
du tänker på vilken inriktning 
du väljer eftersom de ger lite 
olika behörighet. Tala med din 
studie- och yrkesvägledare 
om utbildningsvägar.

Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbild-
ning? Vill du till detta lägga studier i språk 
som ökar möjligheterna till studier eller jobb 
utomlands? Alla dessa möjligheter har du på 
Naturvetenskapsprogrammet.

Naturvetenskapsprogrammet syftar till att ge en bred utbildning. 
Programmet innehåller naturvetenskap, samhällsvetenskap och 
humaniora ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Betoningen ligger på 
naturvetenskap och matematik. Programmet är inte bara teoretiskt 
utan också praktiskt. Genom laborationer och fältarbeten får du 
själv undersöka olika fenomen. Du lär dig att göra iakttagelser och 
dra slutsatser. Du kommer att jobba med olika teorier, modeller och 
experimentellt arbete. Utbildningen ger dig också kunskap att analy-
sera, värdera och ta ställning utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.
Utbildningen ger en grundläggande orientering om hur vår kunskap 
i de naturvetenskapliga ämnena utvecklats genom århundradena. 
Du kommer naturligtvis även att studera och arbeta med problem 
och frågeställningar som är aktuella idag. Det kan vara miljöfrågor, 
energifrågor och andra frågor med naturvetenskaplig anknytning, 
både på lokal och global nivå. En naturvetenskaplig utbildning har 
du alltid nytta av oavsett inom vilket område du tänker studera eller 
arbeta i framtiden.

NA
Naturvetenskapsprogrammet

Vi reserverar oss för eventu-
ella klassbyten under åk 2 på 
grund av olika val, exempelvis 
inriktningsval, programför-
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Inriktning 
Naturvetenskap

Den här inriktningen ger dig möjligheter till många olika 
utbildningar på universitet och högskola. Du kan till exempel 
studera till civilingenjör eller läkare. I den naturvetenskapliga 
inriktningen ingår fördjupningskurser i fysik, kemi och biologi. 
Fysik 2 omfattar områden som mekanik, elektromagnetism samt 
elektromagnetiska och mekaniska vågor. Kursen tar även upp 
atom- och kärnfysik. I Kemi 2 läser du bland annat organisk 
kemi och biokemi. Biologi 2 handlar i huvudsak om människans 
fysiologi. I kursen behandlas områden som hjärnan, hormoner 
och muskler. Det finns också delar i kursen som handlar om 
växternas fysiologi. Det praktiska arbetet förläggs naturligtvis 
till laboratoriet där naturvetenskapliga arbetsmetoder används.
Målet med inriktningen är att förstärka utbildningens naturve-
tenskapliga och matematiska karaktär.

Inom programmet läser du moderna språk, vilket innebär att du 
kan få meritpoäng i moderna språk. Naturligtvis kan du också 
få meritpoängen i matematik coh engelska. 

Inriktningen Naturvetenskap är den 
bredaste inriktningen inom Naturveten-
skapsprogrammet och passar dig som 
vill fördjupa dig inom fysik, kemi, biologi 
och matematik. 

" Jag valde det här programmet mest för friheten 
att inte behöva bestämma sig direkt för vad jag 
vill bli och för att jag senare vill läsa någon natur-
vetenskaplig utbildning på högskola/universitet 
efter gymnasiet. Dessutom gillar jag att ha fullt upp 
hela tiden eftersom dagarna fylls av många spän-
nande kurser. Jag valde naturinriktningen för ökad 
möjlighet att söka vidare efter gymnasiet. Då vill 
jag eventuellt läsa bioteknik på KTH eller söka till 
Stanford, USA.
Det bästa med programmet är att man får läsa 
många intressanta kurser och fördjupa sig i det 
man vill. Upplägget med prov och inlämningsupp-
gifter är också bra. Vi har också intressanta labora-
tioner."

Carl Ström NA18B • 43
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Inriktning 
Naturvetenskap och samhälle

Den här inriktningen ger även den stora möjligheter att gå 
vidare till olika utbildningar på universitet och högskolor och 
kan passa bra om du är osäker om det är Samhällsvetenskaps-
programmet eller Naturvetenskapsprogrammet som passar dig 
bäst. Inriktningen är en överbryggning mellan Samhällsveten-
skapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Inom 
ramen för denna inriktning fördjupar du dig i ämnen som berör 
samhället ur flera perspektiv genom att läsa kurser som geografi, 
samhällskunskap. Du fördjupar även dina kunskaper i historia.

Inom programmet läser du morderna språk vilket innebär 
att du kan få meritpoäng i morderna språk. Du kan också få 
meritpoäng i engelsk och ev. i matemastik, beroende på vilken 
utbildning du söker på högskola/universitetet.

Denna inriktning är en inriktning som 
ger ett mer samhällsvetenskapligt 
perspektiv, och passar dig som utöver 
det naturvetenskapliga basutbudet vill 
fördjupa dig i samhällsvetenskapliga 
ämnen. 

" Jag valde mellan naturvetenskapsprogrammet 
och Samhällsvetenskapsprogrammet. Jag tänkte 
att på NA med inriktning Natur och samhäll skulle 
jag få det bästa av två världar. Dessutom hade jag 
hört gott om bland annat sammanhållningen och 
undervisningen.
Det bästa med programmet är att det är en bra 
blandning av kurser och att det är ett allmänbil-
dande program. Man lär sig mycket om hur värl-
den fungerar, lär om människokroppen, naturen 
och om samhället i stort. Bra att ha med sig i livet 
oavsett vad man sedan vill vidareutbilda sig till. 
Eventuellt vill jag läsa biologi, journalistik eller läsa 
till lärare. Det finns stora möjligheter efteråt."

Thea Palm Bäckström NA18A
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Struktur 
Naturvetenskapsprogrammet
Gnasiegemensamma 
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1
Svenska 2 eller
Svenska som andra språk 2
Svenska 3 eller
Svenska som andra språk 3

Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk

Geografi 1
Samhällskunskap 2
Ett naturvetenskapligt ämne:
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2

Historia 2a
Humanistisk och samhälls-
vetenskaplig specialicering 

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p

100 p
100 p

100 p

100 p

100 p
150 p
100 p
100 p

100 p
100 p

100 p
100 p
100 p

100 p
100 p

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 p

Programgemensamma ämnen, 450 p

Inriktning - Natur och samhäll, 300 p

100 p
100 p
100 p
100 p

100 p

100 p
50 p

100 p
100 p
50 p

100 p

200 p

Gnasiegemensamma 
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

Naturvetenskaplig pecialicering

Engelska 7
Filosofi 1
Matematik 4 (NANAS)
Matematik 5 (NANAT)
Psykologi 1 

Gymnasiearbete

Individuellt val 

Programgfördjupning - skolans val 
Natur och samhäll 200 p

Programgfördjupning -  
Naturvetenskap 100 p

Programgfördjup. - elevens val,  
100 p

Inriktning - Naturvetenskap, 400 p

Teknikcollege - utökade kurser  
med 300 p

 
Kontaktpersoner
Rektor: Karin Svensson 
0490-25 42 24 
karin.svensson@vastervik.se
Programansvariga: 
Ulrika Lindahl 
ulrika.lindahl@vastervik.se
Charlotta Ritzén 
charlotta.ritzen@vastervik.se
Studie- och yrkesvägledare: 
Britt Karlsson 0490-25 42 80 
britt.karlsson@vastervik.se

Fem anledningar att välja NA:
1. Det är den bredaste utbildningen!
2. Eleverna ges goda förutsättningar för 

vidare studier!
3. Vi har behöriga och kompetenta lärare!
4. Eleverna upplever att sammanhållningen 

inom programmet är mycket bra!
5. Vi gör spännande studiebesök.

Programansvariga 
Charlotta Ritzén och Ulrika Lindahl • 45
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Har du ett samhällsvetenskapligt in-
tresse och vill gå en gymnasieutbild-
ning som ger dig många möjligheter till 
vidare studier eller arbete? Då är detta 
program för dig!

Här utvecklar du din förmåga att analysera, värdera och 
ta ställning i olika frågor. Du tränar hela tiden på att 
uttrycka dig i tal och skrift på svenska och andra språk. 
Du får en bra grund för studier på universitet/högskolor 
och yrkeshögskolor samt för det livslånga lärandet. Att 
kritiskt bedöma och nyttja olika informationskällor är 
viktigt. Du får tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt 
och utveckla din reflektionsförmåga. Som förberedelse 
för den globaliserade värld som väntar dig erbjuds 
du möjligheten till språkcertifikat i engelska och 
tyska: Cambridge Certificate, ÖSD (Österreichisches 
Sprachdiplom Deutsch). Proven är internationellt 
gångbara som bevis på goda språkkunskaper för studier 
och arbete utomlands.  
Inriktningarna ger fördjupningar inom olika ämnesområden. 
Du har också möjlighet att läsa Matematik 3 som individuellt 
val. Du får kunskaper på olika sätt och det sker samarbeten 
mellan ämnen. Du får lyssna på föreläsare och forskare från 
universitet och högskolor samt göra studiebesök.

Kontaktpersoner
Rektor: Madelene Elb 
0490-25 43 02 
madelene.elb@vastervik.se
Programansvariga:  
Annika Jörbrink-Svensson 
annika.jorbrink-svensson@vastervik.se
Anna-Karin Bradley 
anna-karin.bradley@vastervik.se
0490-25 42 90
Studie- och yrkesvägledare. 
Britt Karlsson 0490-25 42 80 
britt.karlsson@vastervik.se

SA
Samhällsvetenskapsprogrammet

Båda inriktningarna innehåller psykologi, filosofi och 
moderna språk. Ett inslag på programmet är Europeiska 
Ungdomsparlamentet (EUP). Det är en lokal variant 
av det nationella EUP och det genomförs i form av ett 
grupprollspel. Syftet är att diskutera olika aktuella europeiska 
frågeställningar och därmed engagera ungdomar för 
framtidens samhälle. Alla svenska gymnasieskolor bjuder in 
fyra elever att delta i nationella sammankomster av EUP där 
Europafrågor diskuteras på engelska eller franska.
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Inriktning 
Beteendevetenskap

Tänker du dig en framtida yrkeskarriär 
där din vardag kommer att bestå av att 
möta och leda andra människor? Då bör 
du överväga denna inriktning!

Beteendevetenskaplig inriktning är tänkt för dig som vill för-
djupa dig i människors utveckling, socialisation och samspel 
i olika sammanhang. Du kommer att lära dig hur människor 
agerar som individer och som deltagare i grupper. Organisatio-
ner och samhällen studeras ur flera synvinklar. Människors olika
sätt att kommunicera och lära blir andra fördjupningsområ-
den på denna inriktning. Kurser som du bland annat läser är 
samhällskunskap, ledarskap och organisation, kommunikation, 
psykologi, sociologi. För att du ska få mera praktisk erfarenhet 
av dina ämnesstudier inom inriktningen kommer du att få 
vara med om flera studiebesök inom förvaltningar och orga-
nisationer.

" Jag valde det här programmet för att det  
passar min ambition, vad jag är intresserad av 
och vad jag kan. Det är också ett väldigt brett 
program, som ju också är högskoleförbere-
dande.
Programmet öppnar många möjligheter till 
framtiden, då jag inte vet ännu vad jag vill göra 
efter gymnasiet.
Det bästa med programmet är att det främst 
är inlämningsuppgifter istället för prov. Dess-
utom att kurserna både passar och intresserar 
mig."
Johan Järneström SA18B7A

• 47
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Inriktning 
Samhällsvetenskap
Vill du vara med och påverka utveck-
lingen i samhället? Är du intresserad 
av internationella samhällsfrågor på 
nationell och internationell nivå?
Samhällsvetenskapsinriktningen kommer att ge dig kunskaper 
om olika samhällen från det lokala till det globala. Det här får 
du genom att studera människors livsvillkor utifrån individ-, 
grupp- och samhällsperspektiv.
På denna inriktning är det tänkt att du ska fördjupa dina kun-
skaper och din förståelse av samhällsfrågor genom att du lär 
dig tolka och förklara vad som sker i världen. Du kommer att 
utveckla din förmåga att granska kritiskt och att ta ställning i 
olika frågor.
Det internationella perspektivet kommer att finnas med i de 
olika kursernas kunskapsområden och därmed genomsyra 
hela utbildningen. Du kommer bland annat läsa kurser inom 
samhällskunskap, historia, religion och geografi. 

"En av anledningarna till att jag valde det här 
programmet var att jag, i åk 9, inte visste vad 
jag skulle bli efter gymnasiet. Samhällsveten-
skapsprogrammet har en sådan bredd, så 
man kan bli mycket om man går det här pro-
grammet. Under den tid som jag gått här så 
har det fungerat  
alldeles utmärkt och lärarna är jättebra!
Det bästa med det här programmet är att 
lärarna är bra på att lära ut och att det är bra 
klasskompisar. Dessutom är det så många 
roliga ämnen, allt från historia till filosofi. Här 
är det nya saker man lär sig varje dag. Vissa 
arbeten får man välja vad man ska fördjupa 
sig och det är kul.”
Jonathan Wahlmark SA18A

Efter programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet är 
ett högskoleförberedande program. 
Efter examen från programmet ska 
du ha kunskaper för studier på hög-
skole/universitetsnivå inom ett brett 
samhällsvetenskapligt område. Tala 
med din studie- och yrkesvägledare 
om utbildningsvägar.
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Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1
Svenska 2 eller
Svenska som andra språk 2
Svenska 3 eller
Svenska som andra språk 3

Filosofi 1
Psykologi 1
Moderna språk

Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi

Humanistisk och samhälls-
vetenskaplig specialisering
Pedagogiskt ledarskap
Ungdomskulturer 

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p

100 p
100 p

100 p

100 p

50 p
50 p

200 p

100 p
100 p
50 p

100 p
100 p

100 p

100 p
100 p

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 p

Programgemensamma ämnen, 300 p

Inriktning - Beteendevetenskap, 450 p

Programgfördjupning -  
Beteendevetenskap 300 p

Inriktning - Samhällsvetenskap, 450 p

Struktur 
Samhällsvetenskapsprogrammet

Fem anledningar att välja SA:
1. Du lever i en globaliserad värld 

och programmet ger en bra insikt i 
språk, kultur, kommunikation, histo-
ria, politik och samhällsekonomi.

2. Du får studera och fördjupa dig 
i viktiga framtidsfrågor som rör 
människor, bl.a.begreppet hållbart 
samhälle.

3. Du får vara med om spännande 
studiebesök.

4. Du får en bra grund för vidare 
studier.

5. Du har möjlighet att delta i interna-
tionella utbyten.

Programansvariga 
Annika Jörbrink-Svensson och Aanna-Karin Tengö

Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

Humanistisk och samhälls-
vetenskaplig specialisering
Rätten och samhället
Internationella relationer 

Gymnasiearbete

Individuellt val

100 p
100 p
50 p

100 p
100 p

100 p

100 p
100 p

100 p

200 p

Programgfördjupning -  
Samhällsvetenskap 300 p
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Vi reserverar oss för eventu-
ella klassbyten under åk 2 på 
grund av olika val, exempelvis 
inriktningsval, programför-
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Teknikprogrammet ger dig en bred utbildning inom främst teknik- och 
naturvetenskap. Utbildningen utvecklar dina kunskaper och färdigheter i 
teknik och teknisk utveckling. Med kreativa och problemlösande arbetssätt 
så får du möjlighet att utveckla kunskap och förståelse om hela kedjan i 
utveckling av teknik, det vill säga att analysera behov, utveckla en idé, de-
signa, konstruera och producera. Utbildningen betonar också teknikens roll 
i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling.  
Genom att skapa modeller och göra uträkningar i olika design- och be-
räkningsprogram så använder du dina kunskaper praktiskt. Du får också 
möjlighet att utveckla din förmåga att använda digitala verktyg som ett 
redskap för teknisk utveckling. Du läser Teknik redan i år 1 för att sedan 
fördjupa dina kunskaper i programfördjupning och inriktningkurser. Na-
turvetenskapliga ämnen som Fysik och Kemi tillsammans med Matematik 
har också en given plats på programmet.

Om du är intresserad av matematik och teknik, 
gillar både teori och praktik så är Teknikpro-
grammet intressant för dig! 

Efter programmet
Programmet är högskoleförberedan-
de och efter examen från programmet 
har du kunskaper för högskolestudier 
inom främst teknik- och naturveten-
skap men även inom andra områden 
som öppnar upp för flera vägar efter 
gymnasiet både för vidare studier och 
arbete direkt efter avslutad utbildning. 
Hela din utbildning på Teknikprogram-
met ger dig en bred bas med mycket 
goda förutsättningar att lyckas med 
fortsatta högskolestudier och du 
kommer vara eftertraktad på arbets-
marknaden. Går du Teknikprogram-
met kommer du vara med och bygga 
framtiden!

TE
Teknikprogrammet
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Detta ger dig en bra bas att utgå från för att sedan i årskurs 3 
välja om du vill fördjupa dig i Matematik och Fysik eller välja 
kurser med Design och CAD. Oavsett vad du väljer kommer 
du att i årskurs 3 ha möjlighet att göra praktik eller fältstudier 
på en arbetsplats som är kopplat till ditt gymnasiearbete. Tack 
vare vårt samarbete med Teknikcollege Östra Småland så har vi 
möjlighet till nära samarbete med lokala företag och näringsliv 
som är engagerade och involverade genom hela din studietid. 
Det innebär att du som elev får tillgång till praktisk expertis 
direkt från företag och yrkesliv genom studiebesök och föreläs-
ningar samt organiserad praktik eller fältstudier.

Hos oss läser du inriktningen ”Produk-
tionsteknik”. Här får du lära dig om både 
produktion och företagande inom till-
verkande företag. Du kommer läsa om 
automation och hur man bygger upp och 
styr en produktionslinje på ett företag. Det 
finns också möjlighet att utvecklas vidare 
i lokala kurser genom Teknikcollege.

Inriktning  
Produktionsteknik
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Kontaktpersoner
Rektor: Karin Svensson 
0490-25 42 24 
karin.svensson@vastervik.se
Programansvarig: 
Tina Engström 
tina.engstrom@vastervik.se
Studie- och yrkesvägledare: 
Britt Karlsson 0490-25 42 80 
britt.karlsson@vastervik.se

Struktur 
Teknikprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen, 1100 p
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1
Svenska 2 eller
Svenska som andra språk 2
Svenska 3 eller
Svenska som andra språk 3

Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

Mekatronik 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning

Konstruktion 1
Teknik - specialisering 

Cad 1
Cad 2
Design 1
Fysik 2
Matematik 4

Gymnasiearbete

Individuellt val

100 p
100 p
50 p

100 p
100 p
100 p
100 p
50 p

100 p

100 p

100 p

100 p

150 p
100 p
150 p

100 p
100 p
100 p

100 p
100 p

50 p
50 p

100 p
100 p
100 p

100 p

200 p

Programgemensamma ämnen, 400 p

Inriktning - Produktionsteknik, 300 p

Programgfördjupning - 
skolans val,  200 p 

Programgfördjupning -  
elevens val, 200 p

Programansvarig
Tina Engström
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Teknikprogrammet
Vi fortsätter att utveckla Teknikprogrammet!

Till hösten 2023 kommer vi ha renoverad och uppdaterad undervisningsmiljö med 
anpassade lokaler för att du ska få en modern utbildning som håller hög kvalitet i 

både teoretiska och praktiska moment.
Hos oss får du möjlighet att kombinera de bästa kurserna från två inriktningar: 

Produktionsteknik och Design- och produktutveckling genom skolans val och ditt 
eget val av programfördjupningskurser. Se mer om vårt unika upplägg i information 

om programstruktur.

Håll utkik efter flera nyheter under året! 
Fråga din Studie- och yrkesvägledare vad som är på gång på Teknikprogrammet 

hos oss på Västerviks gymnasium.

Välkommen att besöka oss på Öppet Hus lördag 22 oktober för att se hur vi arbetar 
och träffa lärare och elever. 

 
Kontaktpersoner
Rektor: Karin Svensson 
0490-25 42 24 
karin.svensson@vastervik.se
Programansvarig: 
Tina Engström 
tina.engstrom@vastervik.se
Studie- och yrkesvägledare: 
Britt Karlsson 0490-25 42 80 
britt.karlsson@vastervik.se
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Vill du kombinera gymnasiestudier med 
ditt intresse för hockey? 
Västerviks Gymnasium erbjuder dig en möjlighet att träna ishockey 
två gånger i veckan på skoltid och genomföra ett teoripass i veckan 
under ledning av erfarna och välutbildade ishockeyinstruktörer som 
till vardags också arbetar i Västerviks IK inom ramen för Individuellt 
val. Anledningen till att kurserna Idrott och hälsa 1 – specialisering, 
Idrott och Hälsa 2 – specialisering och Träningslära 1 är kopplat till 
det individuella valet är att du då även får möjlighet att läsa kurser 
inom ramen för programmets ordinarie programfördjupningar. 
Hockeyprofilen erbjuds på Handels- och administrationsprogram-
met, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och 
Samhällsvetenskapsprogrammet. 

Kurser som ingår i hockeyprofilen:
Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100 p
Idrott och hälsa 2 – specialisering, 100 p
Träningslära 1, 100 p
Kurserna läggs som Individuellt val i den 
individuella studieplanen (utökat program).
Åk 1- ht åk 2: Idrott och hälsa 1 – 
specialisering 
Åk 1-2 Träningslära 1
Åk 2 vt-3: Idrott och hälsa 2 – specialisering
Åk 1: Tre pass/vecka  
(två hockeypass och ett teoripass)
Åk 2: Tre pass/vecka:  
(två hockeypass och ett teoripass)
Åk 3: Två pass/vecka : (två hockeypass)

Profil Hockey
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Kontaktperson
Gymnasie- och vuxenutbildningschef, 
Jörgen Jonsson 
0490-25 42 79 
jorgen.jonsson@vastervik.se 

Valet att läsa profil kan begränsa dina möjligheter att läsa Moderna 
språk steg 4 och 5 som individuellt val/utökad kurs.
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Västerviks Gymnasium erbjuder dig en möjlighet att träna rid-
sport två gånger i veckan på skoltid och genomföra ett teoripass i 
veckan under ledning av erfarna och välutbildade ridinstruktörer 
inom ramen för Individuellt val. Anledningen till att kurserna 
Idrott och hälsa 1 – specialisering, Idrott och Hälsa 2 – specia-
lisering och Träningslära 1 är kopplat till det individuella valet 
är att du då även får möjlighet att läsa kurser inom ramen för 
programmets ordinarie programfördjupningar. Profil Ridning 
erbjuds på Handels- och administrationsprogrammet, Ekonomi-
programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsveten-
skapsprogrammet.

Profil Ridning
Vill du kombinera gymnasiestudier med 
ditt intresse för ridning? Kurser som ingår i ridprofilen:

Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100 p
Idrott och hälsa 2 – specialisering, 100 p
Träningslära 1, 100 p
Kurserna läggs som Individuellt val i den 
individuella studieplanen (utökat program).
Åk 1- ht åk 2: Idrott och hälsa 1 – specialisering 
Åk 1-2 Träningslära 1
Åk 2 vt-3: Idrott och hälsa 2 – specialisering
Åk 1: Tre pass/vecka: (två ridpass och ett teoripass)
Åk 2: Tre pass/vecka: (två ridtpass och ett teoripass)
Åk 3: Två pass/vecka : (två ridpass)

Kontaktperson
Gymnasie- och vuxenutbildningschef, 
Jörgen Jonsson 
0490-25 42 79 
jorgen.jonsson@vastervik.se 

Valet att läsa profil kan begränsa dina möjligheter att läsa Moderna 
språk steg 4 och 5 som individuellt val/utökad kurs.
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Profil Simning
Vill du kombinera gymnasiestudier med 
ditt intresse för simning?

Västerviks Gymnasium erbjuder dig en möjlighet att träna simning 
två gånger i veckan på skoltid och genomföra ett teoripass i veckan 
under ledning av erfaren och välutbildad siminstruktör, som även 
är ledare i Västerviks simsällskap, inom ramen för Individuellt val. 
Anledningen till att kurserna Idrott och hälsa 1 – specialisering, 
Idrott och Hälsa 2 – specialisering och Träningslära 1 är kopp-
lat till det individuella valet är att du då även får möjlighet att 
läsa meritpoängsgivande kurser inom ramen för programmets 
ordinarie programfördjupningar. Profil Simning erbjuds på 
Handels- och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Kurser som ingår i simprofilen:
Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100 p
Idrott och hälsa 2 – specialisering, 100 p
Träningslära 1, 100 p
Kurserna läggs som Individuellt val i den 
individuella studieplanen (utökat program).
Åk 1- ht åk 2: Idrott och hälsa 1 – 
specialisering 
Åk 1-2 Träningslära 1
Åk 2 vt-3: Idrott och hälsa 2 – specialisering
Åk 1: Tre pass/vecka  
(två simpass och ett teoripass)
Åk 2: Tre pass/vecka:  
(två simpass och ett teoripass)
Åk 3: Två pass/vecka : (två simpass)
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Kontaktperson
Gymnasie- och vuxenutbildningschef, 
Jörgen Jonsson 
0490-25 42 79 
jorgen.jonsson@vastervik.se 

Valet att läsa profil kan begränsa dina möjligheter att läsa Moderna 
språk steg 4 och 5 som individuellt val/utökad kurs.
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På Västerviks Gymnasium finns Introduktionsprogram med fyra 
inriktningar. Dessa är inte sökbara utan skolan gör en bedömning, 
efter samtal med dig, vilket program som passar bäst. Du läser 
heltidsstudier efter en individuell studieplan, som skall ge dig ökad 
kunskap, personlig utveckling, stimulera till fortsatta studier eller att 
komma ut på arbetsmarknaden.

- Programinriktat val - IMV
- Språkintroduktion - IMS
- Yrkesintroduktion - IMY
- Individuellt alternativ - IMA

Saknar du ett eller flera ämnen för att 
komma in på ett yrkes- eller högskoleför-
beredande program? Behöver du prova 
på olika yrkesområden? Introduktionspro-
grammen (IM) ger dig möjligheter!

Efter programmet

Syftet med Introduktionsprogrammen  
är att ge dig möjlighet till fortsatta stu-
dier eller att förbereda dig för arbetsli-
vet.

Kontaktpersoner
Rektor: Fredrick Åhlin 
0490-25 43 05 
fredrick.ahlin@vastervik.se

Programansvarig: Fredrick Åhlin 
0490-25 43 05 
fredrick.ahlin@vastervik.se

Studie- och yrkesvägledare: 
Johanna Ljunqvist 0490-25 43 15
johanna.ljungqvist@vastervik.se
 
Maria Moreau 0490-25 43 43 
maria.moreau@vastervik.se

IM
Introduktionsprogrammet
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Introduktionsprogrammen
Inriktningar
Programinriktat individuellt val, 1-3 år

Programinriktat val (IMV) 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.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till 
programinriktat val erbjuds programmet. 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. 

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och 
för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas 
i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev 
behöver den inte planeras i förväg. Riksrekrytering får beslutas 
av Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en 
grupp elever.

Språkintroduktion, 1-3 år

Språkintroduktion (IMS) är till för ungdomar som nyligen 
kommit till Sverige och och behöver utveckla det svenska 
språket tillsammans med andra ämnen. Utbildningen ger eleven 
möjlighet att så snart som möjligt gå vidare, ge behörighet till ett 
nationellt program eller annan utbildning. Språkintroduktion 
är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild 
elevs behov.

Yrkesintroduktion, 1-3 år

Yrkesintroduktion (IMY) vänder sig till ungdomar som saknar 
godkända betyg för att bli behöriga till ett yrkesprogram. 
Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar 
för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till 
studier på ett yrkesprogram. 

Västerviks Gymnasium erbjuder i mån av plats, Yrkes-
introduktion på skolans yrkesprogram. Platsantalet är begränsat 
och elever med gymnasiebehörighet har företräde. Det finns 
möjlighet att genomför ett antal "prova-på-dagar" vid de 
program som du är intresserad av, kontakta din studie- och 
yrkesvägledare för mer information.

Individuellt alternativ, 1-3 år

Individuellt alternativ (IMA) vänder sig i första hand till 
ungdomar som saknar betyg från grundskolan i flera ämnen. 
Utbildningen anpassas individuellt efter varje enskild elevs 
behov. Individuellt alternativ förbereder elever till yrkesprogram/
introduktion, annan utbildning eller till arbetsmarknaden.
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Fem anledningar att välja ett introduktionsprogram:
1. Du får hjälp med att bygga din framtidstro!
2. Du får möjlighet till studier och praktik som är anpassad efter dina önskningar, förutsättningar och 

behov.
3. Du får en bra kunskapsmässig start i det svenska språket.
4. Dina studier är anpassade till din egen nivå.
5. Du får professionell vägledning där du och dina intressen, behov och  

förutsättningar för studier och yrken är i fokus.

Introduktionsprogrammen

Programansvarig 
Fredrick Åhlin

IMA - Timplan
 
På Introduktionsprogrammet – individuellt alternativ kan
vi erbjuda dig att läsa följande kurser på grundskolenivå
(Med reservation för ändringar av kurser)
Bild
Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

VALBAR KURS på gymnasienivå
Entreprenörskap, gymnasiekurs på 100 p

IMS - Timplan

På Introduktionsprogrammet - språk kan vi erbjuda dig att 
läsa följande kurser på grundskolenivå. Efter att ha klarat 
en viss nivå flyttas man upp till Introduktionsprogrammet 
– individuellt alternativ. (Med reservation för ändringar av 
kurser)

Bild
Engelska
Idrott
Matematik
Svenska som andraspråk
Omvärldskunskap
Entreprenörskap, gymnasiekurs på 100 p
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Navet
 
Stöd för dig med exempelvis autismspektrumtillstånd (AST) 
På Västerviks Gymnasium kan vi erbjuda dig med exempelvis 
AST en extra lugn och strukturerad studiemiljö. Här kan du få: 
 
- stöd och studier när du läser på nationellt program 
- stöd och studier när du läser på introduktionsprogrammet 
 
Stöd när du läser på program 
Elev som går nationellt program kan erbjudas stöd och studier. 
Det kan vara studier i engelska, svenska och matematik, 
studieplats, läxhjälp, planeringshjälp och umgänge i fikarummet. 
 
Stöd och studier när du läser på introduktionsprogrammet (IM) 
Elev som ej är behörig till gymnasieskolans nationella program 
kan erbjudas både stöd och studier. Studier är i ämnena svenska, 
matematik och engelska. Stöd kan vara studieplats, läxhjälp, 
planeringshjälp och umgänge i fikarummet. Vi kan erbjuda:  

- Undervisning i små grupper och/eller individuellt stöd t.ex. 
- Läxhjälp
- Möjlighet att träffa personal under hela skoldagen 
- Hjälp med planering 
- Lugn studieplats 
- Tillgång till lokaler på raster 
- Rastaktiviteter 
- Gemensam fika på förmiddagarna
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Att driva UF-företag

I åk 2 och/eller 3 har du möjlighet att starta ett UF-företag. Här 
får du unik kunskap om och erfarenhet av företagande. Företa-
get tar fram en affärsidé, genomför marknadsundersökningar 
och utformar en affärsplan. Till ditt företag knyts en rådgivare/
mentor från det lokala näringslivet.
För att sälja och marknadsföra er produkt ingår det i kursen att 
vara med och ställa ut era produkter på mässor, göra redovis-
ningar och skriva rapporter. Företaget ska vidare boka in möten 
med potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vid 
vårterminens slut avvecklas företaget. 
Alla elever som driver företag på Västerviks Gymnasium har här 
en möjlighet att utveckla sin affärsidé efter skolans slut.

Intervju med UF-företag
Kerstin Hübel Felldin ekonomi och UF-lärare har intervjuat 
ett av skolans många UF-företag läsåret 18/19, 
LEVA- UF. 

Beskriv er affärsidé?
Vår affärsidé är att skapa stilrena och miljövänliga t-shirts i hopp 
om att fler ska bli organdonatorer. Vi donerar även 30% av varje 
t-shirt till Jontefonden som är en stiftelse som förgyller vardagen 
för barn och deras familjer som väntar på livsavgörande organ. 

Hur kom ni på er affärsidé?
Det började med att vi satt och diskutera idéer och vi sa tidigt 
att vi ville ha en nytänkande idé som skulle göra stor skillnad. 
Majken, som är en utav oss i företaget kände Jonatan som dog 
i förtid i väntan på ett livsavgörande organ. 

Hur har ert UF-år sett ut?
Vi började UF-året med att registrera oss som UF-företag och 
komma på en affärsidé. Vi gjorde en marknadsundersökning 
för att se om affärsidén var genomförbar. Snabbt efter det så 
skaffade vi en lämplig rådgivare som vi kände skulle passa 
och hjälpa oss. Vi fick vår första leverans dagen innan första 
mässan som var här på skolan och började sälja väldigt bra. 
Vi hade lyckats sälja nästan 30 tröjor på minimässan här i 
skolans bibliotek. Vi har haft flera säljtillfällen sen dess, och 
vi har även sålt via Instagram och vår egna webbshop. Vi 
lade ner mycket tid på den regionala UF-mässan, speciellt 
på montern som vi blev väldigt nöjda med. 

 
Vilka erfarenheter och kunskaper har ni fått från att driva 
ett UF-företag?
Under UF-året har vi fått goda erfarenheter av att driva ett 
mindre företag som främst gått ut på att producera varor, 
i vårt fall miljövänliga t-shirts i hopp om att fler ska bli 
organdonatorer. Vi har också fått en insikt i arbetslivet som 
företagare och marknadsföring med egna produkter med en 
egen hemsida och sociala medier. Vi har även lärt oss hur 
man bokför samt hur man framställer kalkyler och budgetar 
av olika slag. Kontakt med leverantörer för en produkt och 
att föra en professionell dialog, föra formella möten som 
bolagsstämmor och liknande.

Under ett läsår har du möjlighet att 
driva ett UF-företag som ger dig unika 

kunskaper om och erfarenhet av 
företagande.
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Entreprenörskap
+

UF-företagande
=

Företagande på 
riktigt

Du kan driva UF-företag i någon av följande kurser:
Entreprenörskap 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p

Vid frågor kontakta:

Helene Almquist, helene.almquist@vastervik.se

Entreprenörskap och Ung Företagsamhet
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Elever från anpassad grundskola 
som önskar yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ i gymnasiesko-
lan prövas för mottagande i gymna-
sieskolan. Om de tas emot tillhör de 
inte längre anpassad gymnasiesko-
las målgrupp.  
 
Språkintroduktion är öppen för ny-
anlända elever. De kan gå språkin-
troduktion i gymnasieskolan trots att 
de tillhör anpassad gymnasieskola 
målgrupp och aldrig har gått i anpas-
sad grundskola..

 
För dig som ska sluta anpassad grundskola är anpassad gymnasieskola 
ett bra alternativ. Vi har stora möjligheter att anpassa utbildningen 
efter just dina behov och önskningar. Anpassad gymnasieskola är 
4-årig och innehåller minst 22 veckors arbetsplatsförlagd praktik, 
gäller FA och HR.

Programmet för hotell, restaurang och bageri är till för dig som vill 
arbeta med matlagning, bakning och livsmedel. Du kan också välja det 
här programmet om du vill arbeta med att ta hand om gäster på hotell och 
restaurang, och inom branscher där service och bemötande är viktigt. 
 
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är 
till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer 
och underhåll av fastigheter och byggnader både ute och inne. 
Har du intresse av att arbeta med underhåll eller markarbe-
ten i parkmiljöer passar det här programmet också för dig. 
 
Individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett 
nationellt program i anpassad gymnasieskola på grund av din funk-
tionsnedsättning. Det individuella programmet ska utformas på ett 
sådant sätt att det passar just dig.
Utbildningen ska ge dig kunskaper som du kan använda för att du 
ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Inom anpassad gymnasieskola i Väster-
viks kommun finns tre olika program. Pro-
grammet för hotell, restaurang och bageri, 
Programmet för fastighet, anläggning och 
byggnation samt Individuella programmet. 
Alla är utformade för de behov som elever 
har.

Kontaktperson
 
Rektor för anpassad gymnasieskola 
Karin Svensson 
0490-25 42 24  
karin.svensson@vastervik.se
Studie- och yrkesvägledare: 
Johanna Ljungqvist0490-25 42 77 
johanna.ljungqvist@vastervik.se

Anpassad gymnasieskola
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• Anpassad Gymnasieskola
Inför läsåret 2023–2024 så heter Gymnasiesärskolan Anpassad Gymnasieskola. Ytter-
ligare en nyhet hos oss är att vi planerar att utöka med ett nytt program; Program-
met för Administration, handel och varuhantering.  Vi utvecklas hela tiden och vill ha 
möjlighet att välkomna fler elever till oss på Anpassad Gymnasieskola i Västervik och 
ser då att ett program till ger ett större utbud för dig som elev.
Programmet för Administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat pro-
gram. Efter avslutat program kommer du få med dig kunskaper för arbete med 
administration, handel och varuhantering. Programmet är som övriga program på 
Anpassad Gymnasieskola fyra år och du har som elev arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) 22 veckor som planeras tillsammans med dina lärare och mentor. Med arbets-
platsförlagt lärande får du vara på en arbetsplats utanför skolan och använda de 
kunskaper du har tränat på men också lära dig nya saker inom ett visst yrke. 
Hur programstrukturen kommer se ut för Programmet för Administration, handel 
och varuhantering är i nuläget inte helt klart så det är viktigt att du pratar med din 
Studie- och yrkesvägledare (SYV) som har aktuell information om hur det ser ut när 
du ska söka. 
Är du osäker på vilket program du ska välja så finns det möjlighet att komma och 
hälsa på oss och prova på. Det kan din SYV eller lärare hjälpa dig med.

Välkommen till oss på Anpassad Gymnasieskola i 
Västervik!

Kontaktperson
 
Rektor för anpassad gymnasieskola 
Karin Svensson 
0490-25 42 24  
karin.svensson@vastervik.se
Studie- och yrkesvägledare: 
Johanna Ljungqvist0490-25 42 77 
johanna.ljungqvist@vastervik.se
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Gymnasiebiblioteket
Sveriges finaste skolbibliotek? 
Till biblioteket kommer nästan alla elever på Västerviks Gymnasium (VGY). På bibblan 
hittar du alltid den perfekta platsen oavsett om du vill ha lugn och ro, eller sitta med 
klasskompisarna och plugga. Välj mellan lugna grupprum, höga bord med sittpallar, eller 
arbetsplatser på torget. 
Personalen på biblioteket gör studierna enklare för dig. Här får du hjälp med källkritik 
och att hitta bra information på nätet. Du får boktips på bra böcker att läsa och kan fråga 
oss var du hittar faktaböcker till ditt skolarbete. 
Som elev på VGY måste du göra dig bekant med det digitala biblioteket. Det hittar du 
på vår hemsida. Här finns alla databaser som skolan prenumererar på, till exempel ström-
mande film och digitala uppslagsverk plus en massa annat. 
En annan smart sak är att du kan ladda ner och lyssna på alla dina kursböcker. Nu kan du 
alltså plugga naturkunskap, religion och historia samtidigt som du tränar, åker buss eller 
går ut med hunden. Och du - körkortsboken finns också att ladda ner... 

Välkommen till ditt gymnasiebibliotek - vi ses! :)

I biblioteket:
- Faktaböcker, romaner, e-böcker, filmer och ljudböcker. 
- Grupprum och studieplatser. 
- Möjlighet att anordna lunchkonserter, utställningar och mässor.
- Bokningsbar work-shop i aktuella ämnen.
- Inläsningstjänst – skaffa inlogg så kan du lyssna på dina kursböcker!
- Tekniskt pedagogiskt stöd, med tillägg och lösningar som gör pluggandet lättare.
- Legimus - för dig som lyssnar på talböcker.
- Kunskapskällan – ett unikt herrgårdsbibliotek, med böcker från 1500-talet!
- AV-media – Logga in och se på strömmande film, här finns både dokumentärer och spelfilmer!
- Pluggakuten, där du kan få lite extra stöd i dina studier vid planerade perioder under läsåret.
- Kom gärna med inköpsförslag eller förslag på olika aktiviteter – vi vill gärna att eleverna är med och väljer   
vilka böcker som ska köpas in till biblioteket.

Kontaktpersoner
Bibliotekarie:  
Malin Paré
Andreas Steiner
Biblioteksassistent –  
Läromedel: Eva Johnsson  in-
form490-25 43 04
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Moderna språk

På Västerviks Gymnasium kan du läsa moderna språk antingen 
inom det program du valt eller inom ramen för det Individuella 
valet. De tre moderna språk som vi erbjuder är tyska, franska och 
spanska. Vilka möjligheter du har att läsa ett eller flera av dessa 
språk beror på vilket gymnasieprogram du väljer. 
På Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet läser 
alla elever 100 poäng i moderna språk. Väljer du att läsa på Sam-
hällsvetenskapsprogrammet så ingår 200 poäng moderna språk.  
 
Vill du som går Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet eller 
Naturvetenskapsprogrammet läsa ytterligare språk har du möjlig-
het att göra det inom ramen för det individuella valet i årskurs två 
eller tre. Valen måste dock vara förenliga med skolans organisa-
tion av språkundervisningen. De språkval du gjort i grundskolan 
är utgångspunkt för de val du kan göra på gymnasieskolan. Se 
rutan till höger.
Minst betyget E i moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng vid ansö-
kan till högskola/universitet. Minst betyget E i moderna språk 4 
ger ytterligare 1,0 poäng.

Kontaktpersoner

Tyska, Britta Jonsson   
britta.jonsson@vastervik.se
Franska, Mirja Larsson  
mirja.larsson@vastervik.se
Spanska, Lena Ramirez Södergren 
lena.ramirez-sodergren@vastervik.se

Språk i grundskolan Valmöjligheter på  
 gymnasiet åk 1
Franska åk 6–9 (Språkval) Franska 3 
 Spanska 1 
 Tyska 1

Franska åk 8–9 (Elevens val) Franska 2 
 Spanska 1 
 Tyska 1 

Tyska åk 6–9 (Språkval) Tyska 3 
 Franska 1 
 Spanska 1

Tyska åk 8–9 (Elevens val) Tyska 2 
 Franska 1 
 Spanska 1

Spanska åk 6–9 (Språkval) Spanska 3 
 Franska 1 
 Tyska 1

Spanska åk 8–9 (Elevens val) Spanska 2  
 Franska 1  
 Tyska 1 

Inget betyg i moderna språk  Franska 1 
 Spanska 1 
 Tyska 1

Varje steg i moderna språk du läser på gymnasienivå 
motsvarar 100 poäng.
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Språkdiplom
Vid många tillfällen är det inte tillräckligt att ha kännedom om 
eller kunskaper i ett ämne, utan man måste kunna styrka dessa 
kunskaper genom en officiell behörighetshandling. 

Västerviks Gymnasium erbjuder dig möjligheten att utvärdera 
och styrka nivån på dina kunskaper i främmande språk såsom 
engelska och tyska genom internationellt erkända diplom.
• Engelska – Cambridge

Inom ramen för moderna språk erbjuds:
• Tyska – ÖSD: B1
• Spanska – DELE: A1, A2, B1

Cambridgecertifikat
En kurs som vi är extra stolta över att kunna erbjuda är Engelska 
7 med Cambridge-inriktning. Västerviks Gymnasium är nu-
mera auktoriserat Preparation Centre for Cambridge ESOL. 
Kursen läses i åk 3 på det individuella valet. Efter avslutad 
kurs kan du avlägga en speciell examen och få ett CAE diplom 
(Certificate in Advanced English). Detta diplom gör att du inte 
behöver göra de speciella språktester som många universitet i 
Europa och USA annars låter sökande studenter genomgå innan 
de antas till utbildningen. Examinationen sker på skolan av 
externa lärare för Cambridge mot en avgift. Det går naturligtvis 
också att läsa Engelska 7 utan Cambridge-inriktning.

Språkfärdighetsgrader:
A2: Intygar att du har tillräckliga språkkunskaper för att förstå 
och använda ofta förekommande fraser som rör allmänna områ-
den såsom att du kan ge information om dig själv och din familj 
t ex att handla, beskriva intressanta platser, berätta om yrken, 
kan använda enkla och vardagliga hälsnings- och artighetsfraser, 
delta i korta sociala samtal etc.

B1: Intygar att du har tillräckliga språkkunskaper för att förstå 
vardagliga situationer samt kunna uttrycka önskningar och 
behov såsom att du kan förstå huvudinnehållet i en längre 
diskussion, kan i en informell diskussion med vänner föra fram 
och fråga om personliga åsikter och uppfattningar, kan på ett 
begripligt sätt uttrycka vad du vill säga t ex. du kan oförberedd 
gå in i ett samtal om kända ämnen, kan förmedla synpunkter, 
kan ta initiativ vid intervjuer.

Tyska – Sprachdiplom Deutsch
Tyska  – ÖSD
ÖSD står för Österreichisches Sprachdiplom Deutsch och är 
ett språkcertifikat som erbjuds till de elever som läser tyska 
steg 4 Provet ”Zertifikat Deutsch” följer riktlinjer framtagna av 
Europarådet och är internationellt gångbart som bevis på goda 
kunskaper i tyska, vilket kan vara en merit både i studier och 
arbetsliv. Proven tas fram av Österrikecentrum i Wien (www.
osd.at) och representerar kunskaper motsvarande Europarådets 
nivå B1 - se ovan. Provet förbereds i undervisningen så att man 
är väl införstådd med upplägget. 

Västerviks Gymnasium i samarbete med Vimmerby gymna-
sium är en av få skolor i Sverige som har rätt att certifiera 
elever som genomfört språktestet och examination kan ske 
både i Västervik och Vimmerby.

Kontaktpersoner
Engelska, Anna Ikenstein 
anna.ikenstein@vastervik.se

Tyska, Britta Jonsson 
britta.jonsson@vastervik.se
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Studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledarna på Västerviks Gymnasium finns för
dig som vill ha svar på frågor och/eller stöd i dina undringar
kring pågående eller framtida studie- och yrkesval. I vårt
arbete står du som elev i centrum. Det är dina önskemål och
funderingar som är grunden för vår verksamhet.

Vi vill ge dig relevant och saklig information om valmöjligheter
inom ditt gymnasieprogram, om studievägar/utbildningar,
samt om yrken och arbetsmarknad. Vi hjälper dig att identifiera
och sammanföra dina intressen, behov, resurser och mål
för vägar mot vidare studie- och/eller yrkesliv.

Informationen och vägledningen får du successivt under dina
tre år på gymnasiet för att på bästa sätt förbereda dig för 
kommande studie- och yrkesliv.

Studie- och yrkesvägledning
VÄGLEDNINGENS KÄRNA

INSIKT
Vem är jag?

Yttre/inre ryggsäck

UTSIKT
Vad finns i omvärlden?

Utbildningar/karriäralternativ

FRAMSIKT
Hur navigerar jag vidare?

Vad behöver jag för resan?

Britt Karlsson
Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen.
Tel: 0490-25 42 80, britt.karlsson@vastervik.se 

Maria Moreau
Bygg- och anläggnings-, El- och energi-, Hantverks-, 
Industritekniska- samt Vård- och omsorgsprogrammen. 
Introduktionsprogrammen och Ungdomsuppföljningen. 
Tel: 0490-25 43 43, maria.moreau@vastervik.se 

Amanda Lundberg (föräldraledig)
Johanna Ljungquist 
Ekonomi-, Handels- och administrations/Försäljning och 
service programmet  
Restaurang- och livsmedelsprogrammen.  
Introduktionsprogrammen och Ungdomsuppföljningen. 
Gymnasiesärskolan, programmet för fastighet, anläggning 
och byggnation, samt programmet för hotell, restaurang  
och bageri.
Tel: 0490-25 43 15, johanna.ljunqvist@vastervik.se

AmandaMaria Britt

På Västerviks Gymnasium arbetar följande studie- och yrkesvägledare:
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Om du vill plugga vidare... 
BEHÖRIGHET – HÖGSKOLA/
UNIVERSITET
Grundläggande behörighet
Alla högskoleutbildningar kräver att du har vissa förkunskaper. 
Grundläggande behörighet är minimikravet. Yrkesexamen + 
godkända betyg i Engelska 6, Svenska/Svenska som andraspråk 
2 och 3 ger grundläggande behörighet. Examen från ett 
högskoleförberedande program ger automatiskt grundläggande 
behörighet.

Särskild behörighet 
Till många utbildningar krävs det mer än den grundläggande 
behörigheten. Det handlar ofta om krav på godkänt betyg 
(lägst E) i vissa gymnasiekurser. Dessa förkunskaper har 
särskild betydelse för den aktuella utbildningen. Vilka särskilda 
behörighetskrav som gäller för respektive utbildning kan du hitta 
på universitetens och högskolornas webbplatser, på studera.nu 
eller antagning.se

Meritpoäng
Till de högskoleutbildningar du söker kan du få meritpoäng
för kurser i moderna språk, engelska och matematik om du
har ett godkänt betyg (lägst E). Kurser som krävs för behörighet 
eller underliggande kurser ger inte meritpoäng. Du kan maximalt 
få 2,5 meritpoäng. Att läsa meritkurser ökar ditt meritvärde och 
ger dig konkurrensfördelar när du söker till universitet och 
högskola. Mer information hittar du på  antagning.se

Urval
Om det finns fler sökande än vad det finns platser till en 
utbildning görs det ett urval bland alla behöriga sökande.
Vid lika meriter görs ett urval genom prov, intervjuer eller
lottning. Högskolan beslutar om urval vid lika meriter och
det är vanligt att man använder högskoleprovet. Det finns
betygsurval och provurval. Även alternativt urval kan 
förekomma där andra meriter än betyg och högskoleprov vägs 
in. Mer information om hur urvalet går till och vilka grupper
som urvalet baserar sig på hittar du på antagning.se

BEHÖRIGHET – YRKESHÖGSKOLA
Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildning och grund-
läggande behörighet till yrkeshögskolan har du med en 
yrkesexamen från ett yrkesprogram eller examen från ett 
högskoleförberedande program. Särskild behörighet kan 
krävas på vissa utbildningar. Yrkeshögskoleutbildningar är 
framtagna efter arbetslmarknadens behov och kan leda till 
en yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen (minst två år). För mer information gå 
in på yrkeshogskolan.se

BEHÖRIGHET - FOLKHÖGSKOLA
Urvalet till folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar 
beslutar varje folkhögskola självständigt om. Till många 
yrkesutbildningar använder man en kombination av betyg/
studieomdöme och intervju.
Läs mer på folkhogskola.nu.

KOMPLETTERA DINA BETYG
Komvux och Folkhögskola
På både Komvux och folkhögskola finns möjlighet att 
komplettera dina gymnasiebetyg, läsa kurser som du tidigare inte 
har läst (behörighetskomplettera) eller försöka höja dina tidigare 
betyg (konkurrenskomplettera) genom att pröva i kurser. Du 
kan läsa in både grundläggande och särskild behörighet. 

Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för mer 
information om vad som kan passa dig bäst.
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Individuella valet

Kontaktpersoner  
Individuella valet
Kursplanering 
Lilian Westerlund  
lilian.westerlund@vastervik.se
Studie- och yrkesvägledare se sida 68.

Inom det individuella valet väljer du själv vilka kurser du vill 
läsa, kurser motsvarande 200 poäng ska väljas och kan fördelas 
på det sätt som du själv anser vara bäst för dig, men skolan 
rekommenderar 100 poäng/årskurs. Du kan läsa kurser som 
ger dig olika behörigheter till fortsatta eftergymnasiala studier, 
eller kurser som ger dig meritpoäng vid ansökan till högskola/
universitet. Du kan också välja kurser som du är intresserad av 
och tycker verkar roliga.

Kurserna läses i årskurs 2 och 3.  

Elever från skolans alla gymnasieprogram kan välja de flesta 
kurserna. Det innebär att du på dessa lektionstimmar förmod-
ligen kommer att träffa elever från olika program och kanske 
också från olika årskurser. Västerviks Gymnasium erbjuder idag 
många olika kurser att välja emellan. På skolans hemsida kan 
du ta del av den Individuella valkatalogen och årets kursutbud.
Studie- och yrkesvägledarna finns som stöd och hjälp för dig i 
valet av kurser på det individuella valet.

Valet är ditt!

 

                          OBS! 
Du som går på yrkesprogram  
kan välja till kurser under 
Individuella valet för att uppnå  
behörighet till Högskolan.
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Studiecentralen
Studiecentralen
Studiecentralen har som uppgift att hjälpa elever som behöver stöd 
för att nå målen i gymnasiets kurser. Studiecentralen är en resurs 
för alla skolans program. På studiecentralen arbetar specialpedago-
ger, speciallärare, lärare och elevassistenter.

När en ny årskurs börjar
När en ny årskurs elever kommer till Västerviks gymnasium har 
studiecentralens personal redan fått information om elever från 
grundskolan för att veta vilka elever som behöver hjälp redan från 
början och har förmedlat den kunskapen till programmens lärare.
Under de första veckorna genomförs inledande diagnostiska test i 
matematik, svenska och engelska för att kunna veta om det finns 
klasser eller elever som utifrån sina behov behöver anpassningar i 
undervisningen.

När någon har svårt att nå målen i en kurs
Om det behövs läs och skrivutredningar eller kartläggning av 
enskilda elevers kunskaper finns det möjlighet för studiecentralen 
att genomföra dessa. Beroende på vilken hjälp eleven behöver och 
vilken kunskapsnivå eleven har kan våra specialpedagoger utforma 
åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet framgår vilket stöd som är 
lämpligt att ge. Särskilt stöd beslutas alltid av ansvarig rektor och 
stödet utformas efter elevens behov. 
Lärarna på studiecentralen arbetar med att ge eleverna det stöd 
som utformats i åtgärdsprogrammet, både för mindre grupper och 
enskilt. Lärarna kan också vara med i klasser för att ge stöd.

Anpassning av undervisningen och förebyggande arbete
Studiecentralens verksamhet riktar sig också till skolans hela arbete 
med att skapa en god miljö för inlärning och studier. Studiecentra-
len samarbetar med biblioteket för att tillhandahålla pedagogiskt 
teknikstöd. Som exempel har alla skolans datorer program för att 
läsa upp text. Det finns även verksamhet med generell läxhjälp och 
öppna lektioner.

Elevassistenter
Studiecentralen har elevassistenter som är med elever och elevgrup-
per i programmens undervisning efter behov.

Kontaktpersoner 
Rektor:  
Karin Svensson Tel: 0490-25 42 24 
karin.svensson@vastervik.se
Specialpedagoger: 
Maria Grahn för NA, TE, Gysär 
maria.grahn@vastervik.se
Sara Ljung för BA, EE, HV, IN, VO 
sara.ljung@vastervik.se
 Marie Österberg för EK, RL, SA 
marie.osterberg@vastervik.se
Camilla Franzén för HA, IM 
camilla.franzen@vastervik.se
Dan Sagemo vikarie för BA, EE, HV, 
IN, VO
dan.sagemo@vastervik.se 
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Kommunens Aktivitetsansvar - KAA 
Kommunens aktivitetsansvar är till för dig som...

- är mellan 16 och 20 år
- är folkbokförd i Västerviks kommun
- inte går något gymnasieprogram, eller saknar gymnasieexamen 

Hos oss kan du kan få hjälp med:

• Att kartlägga ditt nuläge
• Göra en individuell planering utifrån kartläggningen 
• Försöka hitta mål och motivation genom samtal 
• Vi kan vara en hjälp vid kontakt med studie- och yrkesvägledare 
• Vi kan vara ett stöd i kontakt med olika myndigheter

Tillsammans hjälps vi åt att hitta din väg framåt!

Kommunens aktivitetsansvar hittar du på
Västerviks Gymnasium Östersjövägen 6

My Markskog
my.markskog@vastervik.se 
Tfn: 0490-25 43 09  
Mobil: 072-550 91 12

Fanny Sahlén
fanny.sahlen@vastervik.se 
Tfn: 0490-25 42 63 
Mobil: 070-544 20 81
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Vid Västerviks Gymnasium finns vid varje rektorsområde ett 
elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpeda-
gog, studie- och yrkesvägledare samt rektor. Elevhälsogruppens 
arbete leds av rektor. Elevhälsogruppen träffas kontinuerligt 
för att erbjuda stöd till elever i olika sammanhang. Här finns 
ett nära samarbete med mentorer och stödverksamheter, för 
att undanröja hinder för elevens utveckling och lärande samt 
hjälpa till att uppnå målen i läroplan och kursplan.
Exempel på detta stöd kan vara: pedagogiska hjälpmedel, 
studiestöd, samtal med specialpedagog om skolsvårigheter, 
studieteknik och eventuella utredningar, vägledningssamtal 
med studie- och yrkesvägledare, samtal med skolkurator eller 
skolsköterska samt främjande arbete med relationer i program 
eller elevgrupper. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande bland 
annat genom att träffa varje ny klass.  I början av hörterminen 
i åk 1 träffar elevhälsans personal alla klasser, för att informera 
och skapa goda relationer i grupperna. Skolsköterskan erbjuder 
alla i åk 1 ett enskilt hälsobesök. Elevhälsan utgår från skolans 
värdegrund som bygger på allas lika rätt och värde. 

Gymnasieåren är en spännande och omtumlande period för 
våra ungdomar. Vid denna åldersperiod i livet kan man känna 
sig vilsen, hamna i kriser och konflikter eller bara behöva prata 
med någon vuxen. Vidare kan ungdomar fundera över sin egen 
kropp, hälsa, hälsovanor och dess följder. Under gymnasietiden 
funderar ungdomar runt frågor som rör skolan, framtiden och 
livet. Vi möter ungdomar kring dessa frågor i grupp, enskilt 
eller med föräldrarna. Vi tycker att samarbetet med föräldrarna 
är mycket viktigt. Vi vill även betona vikten av arbetet med  
klasserna där eleverna och mentorerna kan skapa en öppen 
atmosfär för det goda samtalet.

Elevhälsa

Beata Åhlin 
Skolsköterska 
Tfn: 0490-25 42 94

Maud Ekeflod
Skolsköterska
Tfn: 0490-25 43 98

Kette Eriksson
Skolsköterska
Tfn: 0490-25 42 87

Petter Linde-Nilsson
Kurator 
Tfn: 0490-25 42 78

Anna Andersson
Kurator
Tfn: 0490-25 42 82

Camilla Franzén
Specialpedagog 
Tfn: 0490-25 42 93

Maria Grahn 
Specialpedagog 
Tfn: 0490-25 45 48

Sara Ljung 
Specialpedagog 
Tfn: 0490-25 43 22

Dan Sagemo 
Specialpedagog 

Marie Österberg 
Specialpedagog
Tfn: 0490-25 42 95

Elevhälsan på Västerviks Gymnasium består (förutom 
studie-och yrkesvägledare och rektor) av följande personer:

Kontaktpersoner 
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Program Inriktningar Samverkan
Barn- och fritidsprogrammet (BF) Fritid och hälsa Hultsfred, Oskarshamn

Pedagogiskt och socialt arbete Hultsfred, Oskarshamn
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Anläggningsfordon Gamlebygymnasiet

Husbyggnad Västervik
Mark och anläggning
Måleri
Plåtslageri

Ekonomiprogrammet (EK) Juridik Västervik
Ekonomi Västervik

El- och energiprogrammet (EE) Automation Västervik
Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik Västervik
Energiteknik Mönsteråsd, Oskarshamn

Estetiska programmet (ES) Bild och formgivning
Dans
Estetik och media Hultsfred
Musik Oskarshamn
Teater

Fordons- och transportprogrammet (FT) Godshantering
Karosseri och lackering
Lastbil och mobila maskiner
Personbil Vimmerby
Transport Hultsfred, Oskarshamn

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) Försäljning- och service Västervik
Hantverksprogrammet (HV) Finsnickeri Västervik

Frisör, barberare och hår- och 
makeupstylist

Västervik

Florist
Textil design
Övriga hantverk

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turism

Översikt
Vid Västerviks Gymnasium kommer elva av sammanlagt arton nationella program att finnas hösten 2022, dessa program/inriktningar 
är markerade med grönt i tabellen nedan. Västerviks gymnasium erbjuder idrottsprofilerna fotboll, hockey, ridning och simning 
erbjuds på Handels- och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapspro-
grammet. Program/inriktningar som inte finns på Västerviks Gymnasium, men erbjuds i samverkansområdet (Hultsfred, Högsby, 
Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby) markeras med blått. De program/inriktningar som inte finns i Västervik eller samverkansom-
rådet kan du söka fritt i hela landet, markeras med rött i tabellen nedan. Gymnasiesärskolan vid Västerviks Gymnasium erbjuder 
två av nio nationella program, se tabellen på nästa sida. Med reservation för eventuella ändringar.
 

Gymnasieskolan

Program och inriktningar 
som erbjuds på  
Västerviks Gymnasium

Program och inriktningar 
som erbjuds i  
samverkansområdet

Program och inriktningar 
som inte erbjuds i  
samverkansområdet
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Program Inriktningar Samverkan
Humanistiska programmet (HU) Kultur

Språk
Industritekniskaprogrammet (IN) Driftsäkerhet och underhåll Västervik

Processteknik
Produkt och maskinteknik Västervik
Svetsteknik Västervik

Naturbruksprogrammet (NB) Djurvård Gamlebygymnasiet
Hästhållning Gamlebygymnasiet
Lantbruk Gamlebygymnasiet
Skogsbruk
Trädgård

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskap Västervik
Naturvetenskap och samhälle Västervik

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Bageri och konditori
Kök och servering Västervik

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Beteendevetenskap Västervik
Medier, information och kommunikation Oskarshamn, Vimmerby
Samhällsvetenskap Västervik

Teknikprogrammet (TE) Design och produktutveckling Oskarshamn, Vimmerby
Informations- och medieteknik Mönsterås, Oskarshamn
Samhällsbyggande och miljö
Produktionsteknik Västervik
Teknikvetenskap Mönsterås, Oskarshamn

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Fastighet
Kyloch värmepumpsteknik
Ventilationsteknik
VVS Oskarshamn

Vård. och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorg Västervik

Anpassad gymnasieskola

Program Inriktningar Samverkan
Administration, handel och varuhantering Oskarshamn
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för fastighet, anläggning och 
byggnation

Västervik

Programmet för fordonsvård och godshantering Hultsfred
Programmet för hantverk och produktion
Programmet för hotell, restaurang och bageri Västervik
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för samhälle, natur och språk
Programmet för skog, mark och djur
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Studenten 2022



Fredrick Åhlin
Rektor för IM och FS  
Tfn: 0490-25 43 05

E-post: fredrick.ahlin@vastervik.se 

Madelene Elb
Rektor för EK, RL och SA 

Tfn: 0490-25 43 02
E-post: madelene.elb@vastervik.se 

Karin Svensson 
Rektor för anpassad gymnasieskola, 

studiesupport, NA och TE
Tfn: 0490-25 42 24 

E-post: karin.svensson@vastervik.se

Per-Erik Dahl
Rektor för BA, EE, HV, IN och VO 

Tfn: 0490-25 42 71
E-post: per-erik.dahl@vastervik.se 

Skolledning

Kontakta oss: 

Västerviks Gymnasium Östersjövägen 6 593 32 Västervik 
Telefon: 0490-25 43 00 E-post: gymnasiet@vastervik.se 

Hemsida: www.gymnasiet.vastervik.se

Jörgen Jonsson 
Gymnasie- och vuxenutbildningschef 

Tfn: 0490-25 42 79
E-post: jorgen.jonsson@vastervik.se

Reception Antagningssekreterare Planerare 
IT-administratör Skolledarassistenter 

Vaktmästare

Carina Ekberg
RECEPTIONEN 

Tfn: 0490-25 43 00
E-post: carina.ekberg@vastervik.se

Charlotte Aspeteg
ANTAGNINGSSEKRETERARE 

Tfn: 0490-25 54 75 
E-post: charlotte.aspeteg@vastervik.se 

Lilian Westerlund
PLANERARE 

E-post: lilian.westerlund@vastervik.se 

Susanna Eklöf
ADMINISTRATÖR 

E-post: susanna.eklof@vastervik.se 

Conny Nilsson
VAKTMÄSTARE 

E-post: conny.nilsson@vastervik.se 

Helena Jarehagen
IT-ADMINISTRATÖR 

E-post helena.jarehagen@vastervik.se 

Malin Hulterström
ADMINISTRATÖR 

E-post: malin.hulterstrom@vastervik.se 

Lars Eklöf
VAKTMÄSTARE 

 E-post: lars.eklöf@vastervik.se 


