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NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA!
Vissa val i livet känns ibland svårare än andra.
För mig var valet av gymnasieprogram ett sådant.
Tänk om jag skulle välja fel? Tänk om jag inte
skulle trivas? När jag var i gymnasieåldern var jag
intresserad av så många saker och hade en massa
drömmar. Jag ville bli allt ifrån bagare till diplomat.
Men en sak har jag lärt mig såhär i efterhand. En
gymnasieexamen är viktig för att kunna forma din
framtid – men du ska inte känna att möjligheterna
att prova på olika jobb och arbetsplatser i livet
begränsas av programmet du väljer. Tvärtom är jag
väldigt stolt och glad över att vi lever i ett land där
gymnasieutbildningen, oavsett program, öppnar
många dörrar och där det finns flera chanser att
ändra sig och välja om längs vägen om du skulle
upptäcka att det kanske inte blev som du tänkt dig.
Om du läser en teoretisk utbildning men sedan
kommer på att du vill arbeta med något praktiskt
finns flera eftergymnasiala yrkesutbildningar att
välja mellan. Eller tvärtom: Om du efter att ha
studerat ett yrkesprogram inser att du vill läsa
vidare på högskolan finns möjlighet att inom
yrkesprogrammet välja till kurser och läsa in
grundläggande högskolebehörighet som gör att
du kan studera vidare direkt efter gymnasiet.
Oavsett om det känns som ett enkelt eller svårt val
att välja gymnasieprogram är du inte ensam om att
fundera på vad du är intresserad av eller vad du vill
göra de kommande åren. Men ibland kan det vara
skönt att få några goda råd tänk därför på att du
kan ta hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare!

ensam? Tycker du om fysiska utmaningar eller är
kanske skrivbordet den plats du gör dig allra bäst
vid? Arbetet är en central del i de flesta människors
liv. Därför är det viktigt att trivas och göra något du
själv tycker är roligt och meningsfullt.
Mina val i livet ledde mig till det jag gör i dag
– att vara folkvald politiker här i Uppsala, där
jag jobbar för att göra din tid i skolan så bra som
möjligt. Det är ett uppdrag som är både roligt och
utmanande. Men innan jag blev politiker gjorde
jag faktiskt helt andra saker, då jag bland annat
arbetade som forskare och utredare inom vårdfrågor. Vad som händer härnäst? Ja, det får vi se.
Det är alltid lite spännande att fundera över och
drömma om framtiden.
Jag hittade min väg i livet – mycket tack vare att
jag funderade tillsammans med andra. Gör det du
med. Men kom ihåg: Gymnasievalet är ditt eget
beslut. Ett beslut som
öppnar många dörrar
in i framtiden.
Lycka till!
Caroline Hoffstedt
Kommunalråd och
ordförande i Utbildningsnämnden, Uppsala kommun.

Utöver vad som intresserar dig kan det också vara
bra att fundera över hur du skulle vilja att ditt liv
ser ut i framtiden. Kan du tänka dig att arbeta på
nätter eller vill du ha ett nio till fem-jobb? Vill du
ha många kollegor eller trivs du bättre med att jobba
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SÅ HÄR FUNGERAR GYMNASIESKOLAN
Gymnasieskolan är en frivillig skolform som bygger på den obligatoriska grundskolan.
Gymnasieskolan ska ge dig en god grund för personlig utveckling och ett aktivt
deltagande i samhällslivet. Den ska också förbereda dig för att direkt kunna arbeta
i ett yrke eller för att fortsätta studera.

Alla nationella utbildningar inom gymnasieskolan är tre
år och kallas program. Det finns 18 nationella program
och de har samma innehåll i hela landet. De är uppdelade
i 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program.
Skolverket kan ge tillstånd att starta program som
avviker från de nationella programmen. Det kan vara
program som är riksrekryterande med egna examensmål, särskilda varianter där inriktning eller programfördjupning avviker och det kan vara idrottsutbildningar.
Mer information hittar du på www.skolverket.se, sök
på godkända utbildningar. De avvikelser som erbjuds i
Uppsala finns presenterade i denna katalog.
I Uppsala finns det studieförberedande programmet
International Baccalaureate där undervisningsspråket
är engelska och utbildningen leder till en internationellt
erkänd examen.
På grundskolan läser du ämnen och får ämnets sista
betyg på vårterminen i åk 9. På gymnasiet läser du
kurser och du får betyg i varje kurs som alla kommer
med på ditt examensbevis. Om du till exempel läser tre
kurser i ämnet matematik får du tre betyg. Kurserna
har poäng. Det kan vara 50, 100, 150 eller 200 poäng.
Poängen är ett sätt att tala om hur stor en kurs är och
motsvarar ungefär lika många timmar.
Betygsskalan är densamma som på grundskolan, från
A till F där A, B, C, D, E är godkända betyg och F icke
godkänt betyg.
Alla gymnasieprogram är uppbyggda
på samma sätt och innehåller:

¡¡ Gymnasiegemensamma ämnen
¡¡ Programgemensamma ämnen
¡¡ Inriktningar
¡¡ Programfördjupningar
¡¡ Individuellt val
¡¡ Gymnasiearbete
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Det är bestämt vilka kurser som ingår i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen och inriktningar och du ska läsa de kurser som beskrivs på respektive program. Programfördjupningar och individuellt val
är delar i programmet där du väljer vad du vill läsa utifrån
de kurser skolan erbjuder.

Gymnasiegemensamma ämnen
Det är ämnen du läser på alla program men olika mycket
och de är:
¡¡ Engelska
¡¡ Historia
¡¡ Idrott och hälsa
¡¡ Matematik
¡¡ Naturkunskap (läses inte på NA, TE)
¡¡ Religionskunskap
¡¡ Samhällskunskap
¡¡ Svenska/svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen
Det är de ämnen som är utmärkande för programmet och
ger programmet dess karaktär.

Inriktning
Det är en specialisering och finns på alla nationella program utom vård- och omsorgsprogrammet. På de flesta
program startar inriktningen år 2 eller 3. På estetiska
programmet, hantverksprogrammet, industriprogrammet
och naturbruksprogrammet startar inriktningen år 1.

Programfördjupningar
De kompletterar och fördjupar de programgemensamma
ämnena. Skolverket har beslutat vilka kurser som får
erbjudas på respektive program och skolorna beslutar
vilka av dessa kurser de erbjuder. På yrkesprogrammen
kombineras kurser till olika yrkesutgångar så att du får
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en yrkeskompetens. På de högskoleförberedande programmenw kan det vara kurser som har särskild betydelse
för fortsatta studier. Hur många poäng som är programfördjupning varierar. De kan erbjudas som paket av kurser
eller enstaka kurser som du kan välja.

Behörighet till högskoleförberedande program

Minst 9
andra ämnen
(valfria)

Individuellt val
Det är alltid 200 poäng. Du väljer kurser utifrån
skolans utbud. Du har alltid rätt att läsa en kurs i idrott
och hälsa och en kurs i estetiska ämnen.

Engelska

Svenska/
svenska som
andraspråk

BEHÖRIGHETSKRAV
ES

Matematik

Gymnasiearbete
Det är en kurs du genomför på alla program i slutet av
din utbildning. Här ska du visa vad det är du har lärt dig
under utbildningen.
Minst 6
andra ämnen
(valfria)

Behörighet
För att kunna antas till gymnasieskolans nationella program måste du vara behörig. Det innebär att det krävs
godkända betyg i vissa ämnen. Programmen kräver olika
behörigheter enligt skisserna.
Är du inte behörig till ett nationellt program kan du
studera på ett introduktionsprogram. Du kan läsa mer på
sidan 55.

Matematik

Svenska/
svenska som
andraspråk
BEHÖRIGHETSKRAV
NA OCH TE

Engelska

Fysik

Undantag från krav på behörighet i engelska
Har du nyligen anlänt till Sverige och inte läst engelska har
du möjlighet att få dispens från kravet på godkänt betyg i
engelska. Det är rektor på mottagande skola som beslutar
om dispens. Du gör ansökan på en särskild blankett som
du kan få från din skolas studie- och yrkesvägledare.

Behörighet till yrkesprogram

Minst 5
andra ämnen
(valfria)

Matematik

Kemi

Minst 5
andra ämnen
(valfria)

Engelska

Historia

Svenska/
svenska som
andraspråk

BEHÖRIGHETSKRAV
YRKESPROGRAM

Biologi

Matematik

BEHÖRIGHETSKRAV
SA, HU OCH EK
Svenska/
svenska som
andraspråk

Religionskunskap
Engelska

Geografi

Samhällskunskap

ES – Estetiska programmet, NA – Naturvetenskapsprogrammet
TE – Teknikprogrammet, SA – Samhällsvetenskapsprogrammet
HU – Humanistiska programmet, EK – Ekonomiprogrammet

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

5

Urval
Det kan ibland bli konkurrens om en plats på gymnasiet
och då måste det göras ett urval. Urvalet görs på ditt
meritvärde. Du räknar ut ditt meritvärde genom att göra
om dina bokstavsbetyg till siffror.
A=20
D=12,5

B=17,5
E=10

C=15
F=0

Du summerar dina 16 bästa betyg och ifall du läser modernt språk lägger du sedan till det som ett 17:e ämne.
Du kan maximalt få meritvärdet 340 poäng.

Fri kvot
Du kan få företräde till den utbildning du sökt. Anledningen kan vara medicinska eller sociala skäl eller att
dina betyg inte kan jämföras med betygen från grundskolan. Detta kallas att söka på fri kvot.

Grundläggande behörighet
Alla gymnasieprogram kan ge grundläggande behörighet
för vidare studier. En högskoleförberedande examen ger
alltid grundläggande behörighet. För att få grundläggande behörighet från ett yrkesprogram krävs yrkesexamen
samt att du har godkända betyg i kurserna engelska 6 och

svenska/svenska som andraspråk 2, 3. Engelska 6 och
svenska/svenska som andraspråk 2, 3 har du rätt att läsa
på alla yrkesprogram inom ramen för individuellt val,
programfördjupning eller utökat program.

Kraven för en högskoleförberedande
examen är
Betyg i kurser som omfattar 2500 poäng varav godkända
betyg i 2250 poäng. I de godkända betygen ska ingå:
¡¡ Engelska 5, 6
¡¡ Matematik 1b eller 1c
¡¡ Svenska/svenska som andraspråk 1, 2, 3
¡¡ Gymnasiearbete

Kraven för en yrkesexamen är
Betyg i kurser som omfattar 2500 poäng varav godkända
betyg i 2250 poäng. I de godkända betygen ska ingå:
¡¡ Engelska 5
¡¡ Matematik 1a
¡¡ Svenska/svenska som andraspråk 1
¡¡ Programgemensamma kurser om 400 poäng
¡¡ Gymnasiearbete

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
Studie- och yrkesvägledning

Kommunala aktivitetsansvaret

Det här kan studie- och yrkesvägledare hjälpa dig med:
¡¡ Att fundera över vem du är och vilka intressen du har
¡¡ Att erbjuda opartisk information om vilka
utbildningar som finns
¡¡ Att ge stöd så att du hittar den utbildning du vill söka

Kommunen är skyldig att följa upp ungdomar mellan
16 och 20 år som avslutat grundskolan men inte påbörjat
eller fullföljt en gymnasieutbildning.

Studie- och yrkesvägledare hittar du på skolorna.
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Kontakt

Telefon: 018-727 23 42, 018-727 13 64
E-post: kaa@uppsala.se
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SÄRSKILT STÖD I GYMNASIESKOLAN
Enligt skollagen ska lärarna tala om för rektor om de befarar att en elev inte når kunskapsmålen, dvs. är i behov av särskilt stöd. Rektor ska då utreda dessa behov så fort som möjligt.
Stödet kan ges istället för den ordinarie undervisningen eller som ett komplement till den.

Pedagogiskt överlämnande

Individuellt anpassat program

På de flesta skolor finns speciallärare/specialpedagoger
som kan ge stöd både enskilt och i grupp. Kontakta den
skola du är intresserad av för att få veta vilket stöd du kan
få hos dem. Det är dessutom bra om din grundskola lämnar över information om din skolgång till din kommande
gymnasieskola. Det gör du som elev tillsammans med din
vårdnadshavare och din grundskola på en blankett som
finns på din grundskola.

Om du har särskilda behov, kan du få ett individuellt
anpassat program genom att byta ut vissa kurser i ditt ordinarie program och ändå få ut gymnasieexamen. Beslut
ska fattas av rektor innan slutet av andra året på gymnasiet och innan du har börjat läsa den aktuella kursen.

Gymnasiesamordnare

Studiehandledning på modersmål
Du har rätt till studiehandledning på ditt modersmål.
Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

Gymnasiesamordnarnas uppgift är att hjälpa till med
övergången från grundskolan till gymnasiet. De träffar
dig regelbundet från våren i årskurs 9 och under det
första året i gymnasiet, för att ge stöd och hjälp. Du kan
ansöka om att få en gymnasiesamordnare oberoende av
vilken skola du väljer. Gymnasiesamordnarstöd ansöker
du om på en blankett som du får av grundskolan.

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
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MODERSMÅL
Du som har ett annat modersmål än svenska och har detta som ett levande språk i
vardagen kan välja att läsa ditt modersmål på gymnasiet. Kravet är att du är godkänd
i modersmål från grundskolan eller kan uppvisa motsvarande kunskaper.

Du kan läsa modersmål istället för moderna språk och
som individuellt val. Undervisningen sker från klockan
17 på någon av de centralt belägna gymnasieskolorna.

Kurser i modersmål
Modersmål 1		
Modersmål 2		
Aktiv tvåspråkighet

100 poäng
100 poäng
100 poäng

Kontakt med Enheten för flerspråkighet:
Telefon: 018-727 20 26
E-post: flersprakighet@uppsala.se
http://flersprakighet.uppsala.se
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SPRÅKALTERNATIV*
¡¡ Albanska

¡¡ Franska

¡¡ Somaliska

¡¡ Amhariska

¡¡ Grekiska

¡¡ Sorani

¡¡ Arabiska

¡¡ Kinesiska

¡¡ Spanska

¡¡ Armeniska

¡¡ Kroatiska

¡¡ Thailändska

¡¡ Bengali

¡¡ Kurmanji

¡¡ Tigrinja

¡¡ Bosniska

¡¡ Persiska

¡¡ Turkiska

¡¡ Dari

¡¡ Polska

¡¡ Tyska

¡¡ Engelska

¡¡ Ryska

¡¡ Finska

¡¡ Serbiska

* Kommunen kan erbjuda kurser i andra språk om det finns
5 eller fler anmälda elever.
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IDROTTSUTBILDNINGAR
Du har möjlighet att kombinera dina gymnasiestudier med idrott. Det finns tre alternativ:
riksidrottsgymnasier, nationellt godkända idrottsutbildningar och lokal idrottsutbildning.

Riksidrottsgymnasier (RIG)
För dig som idrottar på elitnivå, tillhör en klubb och har
idrottsmeriter. Det finns 50 riksidrottsgymnasier inom 30
olika idrotter och du kan söka till skolor i hela landet. I
Uppsala erbjuds RIG inom amerikansk fotboll, golf och
badminton. Det är utrymmet för programfördjupningar
och individuellt val som du använder för din idrott. Se
sidan 4 om programmens uppbyggnad.

Nationellt godkända
idrottsutbildningar (NIU)
För dig som idrottar på elitnivå, tillhör en klubb och har
idrottsmeriter. I Uppsala placeras NIU på Celsiusskolan.
Du har även möjlighet att söka till skolor i de kommuner där
din hemkommun har samverkansavtal. Det är utrymmet för
programfördjupningar och individuellt val som du använder
för din idrott. Se sidan 4 om programmens uppbyggnad.

Lokal idrottsutbildning (LIU)
För dig som tycker det är kul med idrott. Du behöver inte
tillhöra en klubb eller ha idrottsmeriter.
I Uppsala erbjuds LIU på Celsiusskolan, Uppsala
yrkesgymnasium Ekeby och Uppsala Yrkesgymnasium
Jälla. På Celsiusskolan erbjuds flera av de idrotter som

IDROTTER SOM ERBJUDS INOM NIU:

erbjuds som NIU samt atlet, boxning, dans, längdskidor, padel och racketsport. På Uppsala yrkesgymnasium
Jällas Bygg- och anläggningsprogram och Fordons- och
transportprogram erbjuds atlet, bandy, basket, fotboll,
handboll, innebandy, ishockey samt ridsport. På Uppsala
yrkesgymnasium Ekebys Handels- och administrationsprogram-lärling erbjuds individuella lösningar.
I Tierp erbjuds idrottsspecialisering på Högbergsskolan.
Idrotter som erbjuds är cykel, enduro, fotboll, ishockey,
motorcross, ridsport och volleyboll.

Idrottslig ansökan
För att kunna kombinera dina studier med idrott måste
du göra en idrottslig ansökan och en programansökan.
Ansökningstiderna är:
15 oktober 2017 Sista dag för ansökan till flera av
RIG-idrotterna samt NIU friidrott
1 december 2017 Sista dag för ansökan till flera av
RIG-idrotterna samt NIU
10 februari 2018 Sista dag för ansökan till LIU
15 februari 2018 Sista dag för ansökan till program
samt sista dag för intresseanmälan till Högbergsskolans
idrottsspecialisering
För mer information och ansökan till RIG och NIU i
hela landet www.svenskidrott.se/elitidrottpagymnasiet
För mer information och ansökan till NIU och LIU i
Uppsala www.rf.se/uppland. För mer information om
Högbergsskolans idrottsspecialisering http://hogbergsskolan.se/idrottsspecialisering

¡¡ Alpint

¡¡ Gymnastik

¡¡ Amerikansk fotboll

¡¡ Handboll

¡¡ Badminton

¡¡ Innebandy

¡¡ Bandy

¡¡ Ishockey

¡¡ Basket

¡¡ Konståkning

Kontakt

¡¡ Bordtennis

¡¡ Modern femkamp

¡¡ Fotboll

¡¡ Orientering

Uppsala: Henrik Gaddefors, telefon: 018-27 70 06.

¡¡ Friidrott

¡¡ Ridsport

¡¡ Fäktning

¡¡ Simning

¡¡ Golf

¡¡ Tennis

E-post: henrik.gaddefors@uppland.rf.se
Tierp Högbergsskolan: Ulf Strömberg, telefon:
070-34 28 932. E-post: ulf.stromberg@utb.tierp.se
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ANSÖKAN, ANTAGNING OCH TIDSPLAN
Du söker till gymnasiet i ett system som heter Dexter. Det gäller alla elever från Heby,
Knivsta, Tierps, Uppsala och Östhammars kommun. Du som är folkbokförd i en annan
kommun ska kontakta din hemkommuns antagningskansli.

Ansökan till gymnasiet
För att ansöka till gymnasiet behöver du inloggningsuppgifter. Dessa skickas ut i december till skolans studie- och
yrkesvägledare för vidarebefordran till dig. När du registrerat dina val skriver du ut en kvittens som du undertecknar och lämnar in till studie- och yrkesvägledaren. Spara
dina inloggningsuppgifter.
Är du sökande med sekretesskydd ska du använda en
särskild pappersblankett som du kan få av studie- och
yrkesvägledaren.
Om du och din familj planerar att flytta till annan
kommun under ansökningstiden är det viktigt att du
meddelar Gymnasieantagningen.

Ansökan till annan kommun
Du har möjlighet att söka nationellt program i en
annan kommun även om utbildningen ges i din
hemkommun eller i samverkansområdet.
¡¡ Om det är till en kommunal skola du söker, tas du
emot i mån av plats, det vill säga att du blir mottagen
i andra hand.
¡¡ Om det är till en fristående skola du söker konkurrerar du på samma villkor som alla andra elever.
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¡¡ Om det finns personliga skäl som motiverar studier
på annan ort kan du bli förstahandsmottagen efter
prövning av mottagarkommunen. Det innebär att du
söker på samma villkor som dem som är bosatta på utbildningsorten. Det krävs starka skäl för att få en sådan
ansökan beviljad.

Samverkansavtal
Hemkommunen kan ha samverkansavtal med andra
kommuner, vilket innebär förstahandsmottagning
i samverkansområdet.
Om en utbildning inte finns i hemkommunen eller
samverkansområdet kan du söka i hela landet och bli
förstahandsmottagen.

Inackordering och resor
Sök på reseersättning och inackorderingstillägg
på www.uppsala.se

HÄR ANSÖKER DU
https://gymnasievalet.uppsala.se

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

TIDSPLAN
FÖR ANSÖKAN OCH
ANTAGNING

22 januari

Ansökningsperioden startar.

15 februari

Sista dag för ansökan till
gymnasieskolan.

Sista dag att lämna in underskriven
kvittens till skolans studie- och yrkesvägledare.

28 februari

April

Preliminärt antagningsbesked hittar
du på: gymnasievalet.uppsala.se

1–15 maj

Slutligt antagningsbesked kommer
per post till samtliga sökande. Du hittar
det även på gymnasievalet.uppsala.se
Kontrollera om du ska skicka in ett
svarskort till Gymnasieantagningen.

Omvalsperiod

Början
av juli

24 juli

Reservantagning till lediga platser och eventuell antagning av efteranmälda. Den som
blivit antagen till ett lägre val kan bli erbjuden
plats på högre val om man valt att stå kvar
som reserv. För att behålla platsen på skolan
måste man närvara eller höra av sig inom tre
dagar, annars förlorar man platsen.

Sista dag för att skicka in
svar på antagningsbesked.

Augusti

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
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TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Yrkesprogram
På ett yrkesprogram utbildar du dig för att kunna arbeta inom utbildningens
yrke och för att kunna fortsätta utbilda dig.
På denna sida kan du läsa om det som är speciellt för
yrkesprogrammen. Allmän information om gymnasiet och de regler som gäller hittar du på sidan 4.

Skolförlagd utbildning.
Du kan välja att läsa ett yrkesprogram till största
delen på skolan. Det är en skolförlagd utbildning.
Du gör då minst 15 veckor av utbildningen ute på
en arbetsplats. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Där får du utveckla yrkeskunskaper, förstå
yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen.

Lärlingsutbildning
Lärlingsutbildning är ett annat sätt att läsa ett
yrkesprogram. Du gör minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen har
samma ämnesplaner som skolförlagd utbildning och
leder fram till samma yrkesexamen. Du kan börja
lärlingsutbildning första, andra eller tredje läsåret.
Skolan skriver ett utbildningskontrakt mellan dig
och arbetsplatsen. Du kan ansöka om lärlingsersättning, ett bidrag för måltider och resor, hos CSN.
www.csn.se sök på lärlingsersättning.
Inom vissa yrken krävs det att du dessutom går som
lärling en tid efter gymnasieutbildningen för att få full
behörighet inom yrket. Du kan fråga efter mer information om detta på den skola du är intresserad av.
Entreprenörskap ingår i alla yrkesprogram.
Entreprenörskap handlar om att kunna ta initiativ
och ansvar, att vara kreativ, se möjligheter och att
lösa problem. Det kan också innebära att du läser
om eget företagande.

Du lär dig också att utföra ditt arbete på ett säkert
och hälsosamt sätt för att förebygga förslitningar
och skador.
Ett yrkesprogram ger dig en grund för fortsatta studier inom yrkeshögskola och det kan ge dig
grundläggande behörighet till fortsatta studier på
universitet och högskolor.
På kommande sidor kan du läsa om de yrkesprogram som erbjuds.

Möjligheter efter examen
Den som har examen från ett yrkesprogram kan
börja jobba inom yrket direkt, men det finns också
andra alternativ. Här är några möjligheter som finns
efter examen.

Yrkeshögskola

Högskola

Anställning

GYMNASIAL
YRKESEXAMEN
På skola eller
som lärling

Vuxenutbildning

Eget företag

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
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YRKESPROGRAM

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BF

På barn- och fritidsprogrammet utbildar du dig för att arbeta
med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala
yrkesområden samt inom fritids- och friskvårdssektorn.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som
andraspråk 1
Programgemensamma
ämnen
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2 / Svenska som
andraspråk 2

600
100
50
100
100
50
50
50
100
700
100
50
100
100
100
100
50
100

Inriktningar
Fritid och hälsa
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och idrottskunskap
Pedagogiskt arbete
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Socialt arbete
Sociologi

300
300

Programfördjupningar

600

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

200
100
300
100
200
300
200
100

Utbildningen leder till att du kan
möta och stödja människors lärande,
utveckling, hälsa och välbefinnande.
Du utvecklar din förmåga att vara
lyhörd för andras behov. Ämnet pedagogik är programmets kärna.
Att arbeta med människor kräver
kunskaper i mänskliga rättigheter,
demokratiska värden och att bemöta
människor på ett respektfullt sätt.
Du utvecklar förmågan att samverka,
samarbeta och kommunicera. Du löser
problem såväl självständigt som i samarbete med andra.

Inriktningar
Fritid och hälsa: Du lär dig om fritid,

hälsa och friskvård på fritids- och
friskvårdsanläggningar. Exempel på
yrken är bad-/sporthallspersonal och
personlig tränare.
Pedagogiskt arbete: Du lär dig hur

barn lär sig och utvecklas. Exempel på
yrken är barnskötare och elevassistent.
Socialt arbete: Du lär dig hur du be-

möter människor i olika situationer och
hur du ger stöd. Exempel på yrken är
väktare och personlig assistent.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Grillska gymnasiet

KNIVSTA
Sjögrenska gymnasiet

¡¡ fritid och hälsa

¡¡ pedagogiskt arbete (enbart lärling)

Katedralskolan
¡¡ pedagogiskt arbete
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
¡¡ fritid och hälsa (enbart lärling)
¡¡ pedagogiskt arbete (enbart lärling)

TIERP
Högbergsskolan
¡¡ pedagogiskt arbete
¡¡ socialt arbete
Idrottsspecialiseing kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.

100
2500
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YRKESPROGRAM

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

BA

På bygg- och anläggningsprogrammet utbildar du dig för att
arbeta med nybyggnation, ombyggnad och renovering inom
bygg- och anläggningsbranschens yrken.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som
andraspråk 1
Programgemensamma
ämnen
Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

600
100
50
100
100
50
50
50
100
400
200
200

Inriktningar
400–900
Anläggningsfordon
900
Anläggningsförare – process
100
Anläggningsförare 1
200
Anläggningsförare 2
200
Anläggningsförare 3
200
Anläggningsförare 4
200
Husbyggnad
700
Husbyggnadsprocessen
200
Husbyggnad 1
100
Husbyggnad 2
200
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200
Mark och anläggning
500
Anläggningsprocessen
200
Anläggning 1
100
Anläggning 2
200
Måleri
400
Måleriprocessen
200
Måleri 1
200
Plåtslageri
400
Plåtslageriprocessen
200
Plåtslageri – grunder
100
Ventilationsplåtslageri 1
100
Programfördjupningar 300–800

Du lär dig om byggande från planering
till drift.
Utbildningen ger dig kunskaper om
arbetsmetoder, material, verktyg och
maskiner samt lagar och bestämmelser
inom yrket. Du utvecklar din förmåga
att göra medvetna val för en hållbar
utveckling.
Du utvecklar din kreativitet och
initiativförmåga samt att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Inriktningar
Anläggningsfordon: Du lär dig köra

arbetsmaskiner och att göra service och
underhåll på dessa. Exempel på yrke är
anläggningsmaskinförare.
Husbyggnad: Du lär dig utföra

grundläggande byggnadsarbeten i olika

Mark och anläggning: Du lär dig
om markarbeten för vägbyggnad eller
platt- och stenbeläggningar. Exempel
på yrken är väg- och anläggningsarbetare och järnvägstekniker.
Måleri: Du lär dig planera och utföra
olika målningsarbeten och tapetsering.
Exempel på yrke är byggnadsmålare.
Plåtslageri: Du lär dig hur olika ma-

terial används inom plåtslageri och att
utföra plåtarbete. Exempel på yrken är
byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA

Yrkesgymnasiet

Praktiska gymnasiet

¡¡ husbyggnad (enbart lärling)

¡¡ husbyggnad

¡¡ måleri (enbart lärling)

¡¡ måleri
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Yrkesplugget

¡¡ husbyggnad (enbart lärling)

¡¡ mark- och anläggning

¡¡ husbyggnad

¡¡ mark och anläggning (enbart lärling)
¡¡ måleri (enbart lärling)
Uppsala yrkesgymnasium Jälla
(Läsåret 2018-2019 i lokaler på
Björkgatan 26.)

Individuellt val

200

¡¡ anläggningsfordon

Gymnasiearbete

100

¡¡ husbyggnad

2500

material. Exempel på yrken är betongarbetare, golvläggare, träarbetare,
ställningsbyggare och glastekniker.

TIERP
Högbergsskolan
¡¡ husbyggnad
Idrottsspecialiseing kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.

¡¡ måleri
¡¡ plåtslageri
LIU kan sökas på programmet.
För mer information se sidan 9.
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YRKESPROGRAM

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

EE

På el- och energiprogrammet utbildar du dig för att arbeta med
elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-,
miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som
andraspråk 1
Programgemensamma
ämnen
Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1

600
100
50
100
100
50
50
50
100
400
100
100
100
100

Inriktningar
400– 500
Automation
400
Praktisk ellära
100
Mät- och styrteknik
100
Mät- och reglerteknik
100
Programmerbara styrsystem
100
Dator- och
kommunikationsteknik
400
Dator- och nätverksteknik
100
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 1
100
Nätverksteknik
100
Elteknik
500
Elkraftteknik
100
Praktisk ellära
100
Elinstallationer
200
Kommunikationsnät 1
100
Energiteknik
400
Avhjälpande underhåll 1
100
Praktisk ellära
100
Energiteknik 2
100
Förnybar energi
100
Programfördjupningar 700– 800
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100
2500
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Det du lär dig på programmet bygger
på naturvetenskapliga principer om
elektricitet, energi och miljö. Det har
sin grund i biologi, fysik, kemi och
matematik.
Du lär dig om säkerhet för människor,
egendom och djur samt vikten av att
dokumentera det egna arbetet.
Du utvecklar din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge
service och skickligt utföra arbete både
på företag och i människors hem.

Inriktningar

Dator- och kommunikationsteknik:
Du lär dig installera, administrera,
underhålla och reparera dator- och
kommunikationssystem. Exempel på
yrken är nätverkstekniker, teknisk
säljare och supporttekniker.
Elteknik: Du lär dig installera, under-

hålla och reparera elanläggningar,
eldistributionsnät, larm samt TV- och
datanät. Exempel på yrken är elektriker,
hisstekniker och larmtekniker.
Energiteknik: Du lär dig drift- och un-

Automation: Du lär dig planera,

installera och sätta automatiserade
produktionssystem i drift. Exempel på
yrken är automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och
mekatroniker.

derhållsarbeten samt service inom system
för energi, miljö, vatten och processer.
Exempel på yrke är driftoperatör.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Grillska gymnasiet

TIERP
Högbergsskolan

¡¡ dator- och kommunikationsteknik

¡¡ dator- och kommunikationsteknik

IT-gymnasiet

¡¡ elteknik
Idrottsspecialiseing kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.

¡¡ dator- och kommunikationsteknik
Praktiska gymnasiet
¡¡ elteknik
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
¡¡ dator- och kommunikationsteknik
(enbart lärling)
¡¡ elteknik

ÖSTHAMMAR
Bruksgymnasiet
¡¡ automation
¡¡ dator- och kommunikationsteknik
¡¡ elteknik

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
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YRKESPROGRAM

FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET

FT

På fordons- och transportprogrammet utbildar du dig för att
arbeta med att felsöka, reparera och utföra service på lätta
och tunga fordon, att transportera gods eller personer eller
att hantera gods på lager och i terminaler.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som
andraspråk 1
Programgemensamma
ämnen
Fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden
Fordonsteknik – introduktion

600
100
50
100
100
50
50
50
100
400

200
200

Inriktningar
400– 500
Godshantering
400
Maskinell godshantering
200
Lageradministration och
terminallogistik
200
Karosseri och lackering
400
Riktningsteknik – introduktion 200
Lackeringsteknik – introduktion 200
Lastbil och mobila maskiner 500
Maskin- och lastbilsteknik
– introduktion
200
Reparation av lastbilar
och mobila maskiner
300
Personbil
500
Personbilsteknik – introduktion 200
Reparation av personbilar
och lätta transportfordon
300
Transport
500
Yrkestrafik 1a
200
Yrkestrafik 1b
300

Du lär dig att använda rätt utrustning
och metod med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Det innefattar även kunskap om datorer och de
datasystem som används inom yrket.
Du arbetar med att lösa problem
både självständigt och i grupp.
Du får kunskaper om nationella och
internationella överenskommelser och
lagar inom yrkesområdet.
Yrket präglas av en snabb teknisk
utveckling som ställer krav på dig att
hela tiden lära nytt.

Inriktningar
Godshantering: Du lär dig om godshan-

tering och logistik. Exempel på yrken är
lagerarbetare och terminalarbetare.

Lastbil och mobila maskiner: Du lär

dig om felsökning, reparation och
service av tunga fordon och mobila maskiner. Exempel på yrken är lastbilsmekaniker och maskinmekaniker.
Personbil: Du lär dig om felsökning,

reparation och service av lätta fordon.
Exempel på yrke är personbilsmekaniker.
Transport: Du lär dig trafikkunskap,

om transportsystem och logistik.
Exempel på yrke är yrkesförare.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA

KNIVSTA
Sjögrenska gymnasiet

Praktiska gymnasiet

¡¡ personbil (enbart lärling)

¡¡ karosseri och lackering
¡¡ lastbil och mobila maskiner
¡¡ personbil

TIERP
Högbergsskolan

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

¡¡ lastbil och mobila maskiner

¡¡ personbil (enbart lärling)

¡¡ personbil

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

¡¡ transport
Idrottsspecialiseing kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.

¡¡ karosseri och lackering (enbart lärling)

Programfördjupningar 700– 800

¡¡ lastbil och mobila maskiner
(enbart lärling)

Individuellt val

200

¡¡ personbil

Gymnasiearbete

100

LIU kan sökas på programmet.
För mer information se sidan 9.

2500

Karosseri och lackering: Du lär dig om
lackering av fordon samt diagnostik och
reparation av karosserier. Exempel på yrken är bilskadereparatör och billackerare.

Yrkesgymnasiet

ÖSTHAMMAR
Bruksgymnasiet
¡¡ personbil

¡¡ personbil (enbart lärling)
Yrkesplugget
¡¡ personbil
¡¡ transport

20
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YRKESPROGRAM

HANDELS- OCH
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

HA

På handels- och administrationsprogrammet utbildar du dig
för att arbeta med service och kommunikation inom försäljning,
inköp, varuflöde, ekonomiuppföljning och företagande.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som
andraspråk 1

600
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma
ämnen
Entreprenörskap
Servicekunskap
Branschkunskap inom handel
och administration
Information och
kommunikation 1

400
100
100
100

Inriktningar
Administrativ service: Du lär dig om

organisation och administrativt arbete
inom företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice
samt konferens- och receptionsarbete.
Exempel på yrken är IT-administratör,
personalassistent och ekonomiassistent.

Handel och service: Du lär dig om

inköp, försäljning, kundservice,
produktkunskap, affärsutveckling och
marknadsföring. Exempel på yrken är
butiksledare, säljare och inköpare

100

Inriktningar
Administrativ service
Administration 1
Affärskommunikation
Information och
kommunikation 2
Intern och extern
kommunikation
Ledarskap och organisation
Handel och service
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1
Affärsutveckling och ledarskap
Inköp 1
Näthandel 1

500
500
100
100
100
100
100
500
100
100
100
100
100

Programfördjupningar

700

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

Du arbetar med att planera, utföra och
utvärdera serviceinriktade arbetsuppgifter.
Du utvecklar din förmåga att möta
människor i olika sammanhang och att
agera på ett korrekt sätt.
I ditt framtida yrke behöver du goda
kunskaper i informationsteknik och
du får fördjupa dig i olika programvaror, sociala medier och andra sätt att
kommunicera.

100

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA

Yrkesgymnasiet

Celsiusskolan

¡¡ handel och service (enbart lärling)

¡¡ handel och service
RIG, NIU och LIU kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.

KNIVSTA
Sjögrenska gymnasiet
¡¡ handel och service (enbart lärling)

Praktiska gymnasiet
ÖSTHAMMAR
Bruksgymnasiet

¡¡ handel och service
Thoren Business School

¡¡ handel och service

¡¡ handel och service
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
¡¡ handel och service (enbart lärling)
LIU kan sökas på programmet. För mer
information se sidan 9.

2500
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YRKESPROGRAM

HANTVERKSPROGRAMMET

HV

På hantverksprogrammet utbildar du dig för att arbeta med
händerna och att vara kreativ.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som
andraspråk 1

600
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma
ämnen
Entreprenörskap
Hantverk – introduktion
Tradition och utveckling

400
100
200
100

Inriktningar
Finsnickeri
Finsnickeri 1
Finsnickeri 2
Material och miljö
Florist
Florist 1
Florist 2
Material och miljö
Frisör
Frisör 1
Frisör 2
Material och miljö
Textil design
Textil design 1
Textil design 2
Material och miljö
Övriga hantverk
Hantverksteknik 1
Hantverksteknik 2
Material och miljö

500
500
200
200
100
500
200
200
100
500
200
200
100
500
200
200
100
500
200
200
100

Programfördjupningar

700

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Du lär dig sätta en hantverkares personliga prägel på arbetet.
Du lär dig att genomföra vanligt
förekommande arbetsuppgifter från idé
till färdig produkt.
Utbildningen ska ge dig kunskaper i
formgivning, entreprenörskap, kommunikation och service.

Inriktningar
Finsnickeri: Du lär dig tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och
maskiner samt material inom branschen.
Exempel på yrke är möbelsnickare.
Florist: Du lär dig att skapa blomster-

arbeten med olika tekniker och estetiska
kvaliteter. Du får kunskaper om krukväxter,
snittblommor och annat förekommande
material. Exempel på yrke är florist.

Frisör: Du lär dig olika behandlingar,
tekniker och hantering av verktyg
samt material som används inom
frisörbranschen. Exempel på yrke är
frisöraspirant.
Textil design: Du lär dig konstruktion,
tillverkningsmetoder och hantering av
verktyg och maskiner samt material
som används inom textilbranschen.
Exempel på yrke är sömmerska.
Övriga hantverk: Här finns många

hantverk att välja mellan. Du lär dig
olika tekniker och hantering av verktyg
samt material som förekommer inom
det valda hantverket. Exempel på yrken
är stylist, låssmed, glasblåsare, guldoch silversmed och hovslagare.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA

¡¡ Realgymnasiet

Grillska gymnasiet

¡¡ stylist

¡¡ frisör

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Hagströmska gymnasiet

¡¡ övriga hantverk (enbart lärling)

¡¡ stylist

Yrkesgymnasiet

Praktiska gymnasiet

¡¡ frisör (enbart lärling)

¡¡ florist
¡¡ låssmed

2500
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YRKESPROGRAM

HOTELL- OCH
TURISMPROGRAMMET

HT

På hotell- och turismprogrammet utbildar du dig för att
arbeta med service och gästers upplevelser inom hotell-,
konferens- eller turismområdet.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som
andraspråk 1
Programgemensamma
ämnen
Engelska 6
Entreprenörskap
Logi
Konferens och evenemang
Service och bemötande 1
Besöksnäringen
Resmål och resvägar

600
100
50
100
100
50
50
50
100
700
100
100
100
100
100
100
100

Inriktningar
400
Hotell och konferens
400
Frukost och bufféservering
100
Reception 1
100
Våningsservice 1
100
Konferens 1
100
Turism och resor
400
Aktiviteter och upplevelser
100
Hållbar turism
100
Marknadsföring och försäljning 100
Reseproduktion och försäljning 100
Programfördjupningar

500

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Du möter kunder och gäster från hela
världen vilket kräver kunskaper i språk
och om människors behov och kulturer.
Du lär dig om planering, organisation och ekonomi.
Du utvecklar din förmåga att söka,
analysera och kritiskt granska information samt att informera andra med
hjälp av olika medier.

Inriktningar
Hotell och konferens: Du lär dig om

service och bemötande, att organisera,

planera och genomföra möten och
evenemang inom ett hotells olika
avdelningar eller konferensverksamhet.
Exempel på yrken är arbete inom
reception inriktad mot en internationell
kundkrets och våningsservice.
Turism och resor: Du lär dig om turist-

information, organisation och planering
av resor, aktiviteter och upplevelser,
resmål och resvägar. Exempel på yrken
är guide och arbete inom turistinformation, bokning och försäljning.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
¡¡ hotell och konferens (även lärling)

2500
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YRKESPROGRAM

INDUSTRITEKNISKA
PROGRAMMET

IN

På industritekniska programmet utbildar du dig för att
arbeta med produktframställning, driftsäkerhet, underhåll
och svetsning inom teknisk industri.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska
som andraspråk 1
Programgemensamma
ämnen
Industritekniska processer 1
Människan i industrin 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1

600
100
50
100
100
50
50
50

Du lär dig förstå teknikens sammanhang och konsekvenser samt samverkan mellan människor och teknik.
Du lär dig om hur en idé utvecklas
till färdig produkt, om produktens
funktion och utveckling tills den förstörs eller återvinns.

100

Inriktningar

400
100
100
100
100

Inriktningar
300– 400
Driftsäkerhet och underhåll
400
Avhjälpande underhåll 1
100
Underhåll – driftsäkerhet
100
Underhåll – elteknik
100
Underhåll – lager och
smörjteknik
100
Processteknik
400
Industritekniska processer 2
100
Produktionskunskap 2
100
Produktionsutrustning 2
100
Produktionsutrustning 3
100
Produkt och maskinteknik
300
Datorstyrd produktion 1
100
Produktionsutrustning 2
100
Produktutveckling 1
100
Svetsteknik
400
Produktutveckling 1
100
Kälsvets 1
100
Svets grund
100
Tillverkningsunderlag 1
100

Driftsäkerhet och underhåll: Du lär

dig strategiskt och systematiskt underhåll av utrustning. Exempel på yrken
är servicemekaniker och underhållsmekaniker.

Processteknik: Du lär dig om kemiska

och mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll och styr- och reglerteknik.
Exempel på yrken är laboratorietekniker
inom kemisk industri och processoperatör.

Produkt och maskinteknik: Du lär dig
hantera verktyg, utrustning och material
samt om bearbetning av material. Exempel
på yrken är CNC-operatör och tryckare.
Svetsteknik: Du lär dig olika svetstekniker

och om plåtbearbetning. Exempel på yrken
är svetsare och internationell svetsare.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Praktiska gymnasiet

TIERP
Högbergsskolan

¡¡ svetsteknik

¡¡ produkt- och maskinteknik

Yrkesgymnasiet

¡¡ svetsteknik
Idrottsspecialiseing kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.

¡¡ svetsteknik (enbart lärling)

ÖSTHAMMAR
Wilhelm Haglunds gymnasium
¡¡ produkt- och maskinteknik

Programfördjupningar 800– 900
Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100
2500
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YRKESPROGRAM

NATURBRUKSPROGRAMMET

NB

På naturbruksprogrammet utbildar du dig för att arbeta med
växter, djur, mark, vatten eller skog.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska
som andraspråk 1

600
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma
ämnen
Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk

400
100
100
200

Inriktningar
Djur
Djurens biologi
Djuren i naturbruket
Djurhållning
Lantbruk
Marken och växternas biologi
Djuren i naturbruket
Fordon och redskap
Skog
Marken och växternas biologi
Motor- och röjmotorsåg 1
Mångbruk av skog
Trädgård
Marken och växternas biologi
Fordon och redskap
Växtkunskap 1

300
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100

Programfördjupningar

900

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Du får kunskaper om och färdigheter i
att använda, sköta och vårda naturen.
Du lär dig biologi, ekologi, teknik
och ekonomi.
Kärnan i utbildningen är biologiska
kunskaper och praktiska färdigheter.

Inriktningar
Djur: Du lär dig att ta ansvar för de

rutiner som krävs när det gäller djur
och att utgå ifrån djurens behov och
beteende, både biologiskt och praktiskt. Exempel på yrken är djurskötare
inom lantbruk och djurvårdare.

Lantbruk: Du lär dig om mark, vat-

ten, växter, djur, ekonomi, teknik och

produktion av tjänster och lantbrukets
betydelse för utvecklingen av landsbygden. Exempel på yrken är lantbrukare,
växtodlare och arbete inom produktion
av livsmedel och foder.
Skog: Du lär dig sköta om och arbeta
med skogen som en resurs. Exempel
på yrken är skogsmaskinförare och
skogsvårdare.
Trädgård: Du lär dig om mark, växter,

växtmiljöer och trädgårdens betydelse
i samhället. Exempel på yrken är trädgårdsanläggare, trädgårdsodlare och
skötsel av utemiljöer.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Realgymnasiet

¡¡ djur

¡¡ djur

¡¡ lantbruk

¡¡ skog

¡¡ skog

2500
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YRKESPROGRAM

RESTAURANG- OCH
LIVSMEDELSPROGRAMMET

RL

På restaurang- och livsmedelsprogrammet utbildar du dig
för att arbeta på restaurang, bageri och med färskvaror.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska
som andraspråk 1
Programgemensamma
ämnen
Hygien
Livsmedels- och
näringskunskap 1
Branschkunskap inom
restaurang och livsmedel
Service och bemötande 1

600
100
50
100
100
50
50
50
100
400
100
100
100
100

Inriktningar
300– 600
Bageri och konditori
300
Bageri 1
100
Choklad och konfektyr
100
Konditori 1
100
Färskvaror, delikatesser
och catering
600
Personlig försäljning 1
100
Personlig försäljning 2
100
Livsmedels- och
näringskunskap 2
100
Mat och butik 1
100
Mat och dryck i kombination
100
Service och bemötande 2
100
Kök och servering
300
Mat och dryck i kombination
100
Matlagning 1
100
Servering 1
100

Du arbetar nära kunderna med hantverksmässiga metoder.
Du lär dig livsmedelsproduktion,
matlagning, servering, måltiden som
helhet, försäljning, service, hygien,
näringslära och alkoholservering.

Färskvaror, delikatess och catering:

Inriktningar

ning, servering och bararbete. Exempel
på yrken är kock, kallskänka, servitris
och servitör.

Bageri och konditori: Du lär dig hant-

verket med framställning och tillverkning av bakverk. Exempel på yrken är
bagare och konditor.

Du lär dig matlagning, hur man väljer
råvaror, drycker, dukar och lägger upp.
Exempel på yrken är matinformatör
och säljare.
Kök och servering: Du lär dig matlag-

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

ÖSTHAMMAR
Bruksgymnasiet

¡¡ bageri och konditori (även lärling)

¡¡ kök och servering

UPPSALA

¡¡ färskvaror, delikatesser och catering
(enbart lärling)
¡¡ kök och servering (även lärling)

Programfördjupningar 600– 900
Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100
2500
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YRKESPROGRAM

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

VF

På VVS- och fastighetsprogrammet utbildar du dig för att
arbeta med fastighetsservice och de tekniska system som
förser oss med värme, kyla, ventilation samt vatten och avlopp.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som
andraspråk 1
Programgemensamma
ämnen
Praktisk ellära
Systemuppbyggnad
Värmelära
Verktygs- och
materialhantering

600
100
50
100
100
50
50
50
100
400
100
100
100
100

Inriktningar
300– 400
Fastighet
300
Elkraftteknik
100
Fastighetsförvaltning
100
Fastighetsservice – byggnader 100
Kyl- och värmepumpsteknik 300
Elkraftteknik
100
Kyl- och värmepumpsteknik
– grund
100
– miljö och säkerhet
100
VVS
400
Entreprenadteknik
100
Sanitetsteknik 1
100
VVS svets och lödning rör
100
Värmeteknik 1
100
Ventilationsteknik
300
Elkraftteknik
100
Luftbehandling
100
Ventilationsteknik – injustering 100

Du arbetar med installation, drift,
underhåll, felsökning och reparationer
samt att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ditt arbete.
Du lär dig att utföra arbetet med
hänsyn till miljö, ekologi och resurser
samt att samarbeta och bemöta kunder
med god servicekänsla.

Inriktningar
Fastighet: Du lär dig uppbyggnad, ser-

vice, drift och underhåll av energitekniska anläggningar samt utomhus- och
inomhusmiljöer. Exempel på yrken är
fastighetstekniker och fastighetsskötare.

kyla och värme, till exempel isbanor,
kyl- och frysdiskar och värmepumpar.
Exempel på yrken är kylmontör och
kyltekniker inom fastighet och industri.
Ventilationsteknik: Du lär dig service,

drift, underhåll, mätning och injustering av ventilationssystem. Exempel på
yrke är ventilationstekniker.

VVS: Du lär dig installation, service,

underhåll och säkerhet av värme- och
sanitetssystem. Exempel på yrken är
VVS-montör och isoleringsmontör.

Kyl- och värmepumpsteknik:

Du lär dig installation, service, drift
och underhåll av anläggningar för

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA

Yrkesgymnasiet

Fyrisskolan

¡¡ VVS (enbart lärling)

¡¡ VVS
Praktiska gymnasiet
¡¡ VVS

Programfördjupningar 800– 900
Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100
2500
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YRKESPROGRAM

VÅRD- OCH
OMSORGSPROGRAMMET

VO

På vård- och omsorgsprogrammet utbildar du dig för att
arbeta med människor inom hälso- och sjukvård och
social omsorg.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska
som andraspråk 1

600
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma
ämnen
1100
Hälsopedagogik
100
Medicin 1
150
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri 1
100
Psykologi 1
50
Samhällskunskap 1a2
50
Specialpedagogik 1
100
Svenska 2 / Svenska
som andraspråk 2
100
Vård- och omsorgsarbete 1
200
Vård- och omsorgsarbete 2
150
Programfördjupningar

500

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Arbete inom vård och omsorg utgår
ifrån människors lika värde samt rätt
till livskvalitet och välbefinnande och
rätten att bemötas med respekt och
empati.
Du studerar medicin, pedagogik,
psykologi och vårdkunskap. Detta för
att du ska utveckla en helhetssyn på
människan och förstå hur livsstilen
påverkar hälsan.

Du lär dig att använda nödvändig teknisk utrustning, informationsteknik för
dokumentation samt lagar och förordningar som styr verksamheten.
Programmet har inga inriktningar
men du kan specialisera dig inom
programfördjupningen. Du kan arbeta
på sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård,
gruppboende, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Cultus gymnasium
Lundellska skolan (även lärling)
Yrkesgymnasiet (enbart lärling)
KNIVSTA
Sjögrenska gymnasiet (enbart lärling)

TIERP
Högbergsskolan
Idrottsspecialiseing kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.
ÖSTHAMMAR
Bruksgymnasiet

2500
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Högskoleförberedande
program
På ett högskoleförberedande program utbildar du dig för att få en grund
för fortsatta studier på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. På ett
högskoleförberedande program läser du mer av de gymnasiegemensamma
ämnena och examensmålen betonar vetenskaplighet.
På denna sida kan du läsa om det som är speciellt för
högskoleförberedande program. Allmän information
om gymnasiet och de regler som gäller hittar du på
sidan 4.
Med en högskoleförberedande examen har du
grundläggande behörighet för att studera på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Utöver grundläggande behörighet kan det ställas krav på att du har
läst specifika kurser, så kallad särskild behörighet.
Du kan läsa mer om studier på universitet och högskolor på www.studera.nu och om yrkeshögskolor på
www.yrkeshogskolan.se

Du har möjlighet att öka din konkurrenskraft för att
bli antagen till universitet och högskolor genom att läsa
kurser som kan ge extra poäng så kallade meritpoäng.
De kurser du kan få meritpoäng för är moderna språk,
engelska 7 och matematik. Vilka kurser i modernt språk
och matematik som ger meritpoäng är beroende av den
aktuella utbildningens särskilda behörighet. För mer information kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.
På kommande sidor kan du läsa om de högskoleförberedande program som erbjuds. Det finns skolor
som ger sina program andra namn för att betona
specialiseringar inom programfördjupningen.

Det här får du utveckla på ett högskoleförberedande program:
¡¡ Ansvar

¡¡ Kritiskt tänkande

¡¡ Argumentation

¡¡ Källkritik

¡¡ Belysa frågor ur flera perspektiv

¡¡ Läsa längre texter på engelska

¡¡ Digital kompetens

¡¡ Modelltänkande

¡¡ Förförståelse av ”den akademiska miljön”

¡¡ Problemlösningsförmåga

¡¡ Genreskrivande

¡¡ Studieteknik – att lära

¡¡ Hantera stora textmängder

¡¡ Tvärvetenskap

¡¡ Kreativitet och entreprenörskap

¡¡ Vetenskapligt förhållningssätt

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

EKONOMIPROGRAMMET

EK

På ekonomiprogrammet studerar du samhällsekonomi,
företagsekonomi och juridik.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska / Svenska som
andraspråk 1 + 2 + 3
Programgemensamma
ämnen
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1
Inriktningar
Ekonomi
Entreprenörskap och
företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
Juridik
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a

1250
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
300
350
100
100
100
50
300
300
100
100
100
300
50
100
100
50

Programfördjupningar

300

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100
2500

I samhällsekonomi lär du dig hur samhällets resurser används på bästa sätt
för att tillgodose människors behov.
I företagsekonomi lär du dig vad som
krävs för att starta och driva ett företag.
I juridik lär du dig det svenska rättssystemet och lagar.
Du utvecklar dina kunskaper om hur
människor tänker, känner och handlar.
Ekonomiska förhållanden i samhället, länders olika förutsättningar för
handel och grunderna för internationella sammanslutningar och avtal är
också kunskaper du får.

Ekonomi: Du lär dig redovisning, kal-

kylering, marknadsföring, ledarskap och
organisation.
Du får starta och driva ett företag.
Juridik: Du lär dig analysera och bedöma
juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Särskild variant
Musik: Du söker med ett instrument eller

sång. Du lär dig ensemble, gehörs- och
musiklära.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA

Lundellska skolan

Ansgargymnasiet

¡¡ ekonomi

¡¡ ekonomi

¡¡ juridik

Celsiusskolan
¡¡ ekonomi

Särskild variant musik kan sökas på
programmet.

¡¡ juridik

Thoren Business School

RIG, NIU och LIU kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.

¡¡ ekonomi

Fyrisskolan

TIERP

¡¡ ekonomi

Högbergsskolan

¡¡ juridik

¡¡ ekonomi
Idrottsspecialiseing kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.

Jensen gymnasium
¡¡ ekonomi
¡¡ juridik
Kunskapsgymnasiet

40

Inriktningar

¡¡ juridik

¡¡ ekonomi

ÖSTHAMMAR
Bruksgymnasiet

¡¡ juridik

¡¡ ekonomi

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

ESTETISKA PROGRAMMET

ES

På estetiska programmet studerar du de estetiska uttrycksformerna. Du får arbeta skapande med inriktningens hantverk.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b – kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska / Svenska som
andraspråk 1 + 2 + 3
Programgemensamma
ämnen
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

1150
100
100
100
100
100
100
100
50
100
300
150
100
50

Inriktningar
Bild och formgivning
Bild och form 1b
Bild
Form
Bildteori
Dans
Dansgestaltning 1
Dansteknik 1
Dansteknik 2
Dansteori
Estetik och media
Digitalt skapande 1
Medieproduktion 1
Medieproduktion 2
Medier, samhälle och
kommunikation 1
Musik
Ensemble med körsång
Instrument eller sång
Gehörs- och musiklära 1
Teater
Scenisk gestaltning 1
Scenisk gestaltning 2
Scenisk gestaltning 3
Teaterteori

400
400
100
100
100
100
400
100
100
100
100
400
100
100
100

Programfördjupningar

500

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

100
400
200
100
100
400
100
100
100
100

Du får kunskaper om de estetiska
uttrycksformerna och om människan
i samtiden, i historien och i världen
utifrån konstnärliga, kulturella och
kommunikativa perspektiv.
Du får skapa, uppleva och tolka konst
och kultur, producera själv och möta
olika estetiska uttryck.
Estetik handlar om hur olika uttryck
uppfattas av människans sinnen.

Inriktningar

Estetik och media: Du lär dig att skapa,
uppleva, tolka och reflektera över digitala bilder, ljud och berättelser.
Musik: Du utvecklar ditt musikutövande

och skapande samt din förmåga att uppleva
och tolka musik.

Teater: Du utvecklar din förmåga att

gestalta, kommunicera, uppleva och
tolka teaterföreställningar.

Bild och formgivning: Du lär dig att
framställa två- och tredimensionella
bilder. Du utvecklar din förmåga att
uttrycka dig, kommunicera med, uppleva,
tolka och reflektera över bilder.

Särskilda varianter

Dans: Du lär dig om dans som scenkonst. Du utvecklar din förmåga att
gestalta, kommunicera med och förstå
dans historiskt och i nutid.

spel, skriva interaktiva berättelser och
skapa underhållande spelmoment.

Serieteckning och illustration: Du lär

dig om serier, bild och bildberättande
samt utvecklar din förmåga att illustrera.

Speldesign: Du lär dig utveckla data-

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Ansgargymnasiet
¡¡ musik
¡¡ teater
Grillska gymnasiet
¡¡ estetik och media
Hagströmska gymnasiet
¡¡ bild och formgivning

Uppsala estetiska gymnasium
¡¡ bild och formgivning
¡¡ estetik och media
¡¡ musik
Särskilda varianter
¡¡ serieteckning och
illustration
¡¡ speldesign

ÖSTHAMMAR
Bruksgymnasiet
¡¡ bild och formgivning
¡¡ musik
¡¡ teater

IT-gymnasiet
¡¡ musik

2500
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TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

HUMANISTISKA PROGRAMMET

HU

På humanistiska programmet studerar du människans tänkande
och skapande, nu och historiskt, nationellt och internationellt.
Du läser därför bland annat språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b – kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska / Svenska som
andraspråk 1 + 2 + 3

1 150
100
100
100
100
100
100
100
50
100
300

Programgemensamma
ämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Människans språk 1

350
50
200
100

Inriktningar
Kultur
Filosofi 2
Kultur- och idéhistoria
Samtida kulturuttryck
Psykologi 1
Litteratur
Språk
Latin – språk och kultur 1
Språk

400
400
50
100
100
50
100
400
100
300

Programfördjupningar

300

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Språk och text präglar utbildningen.
Du utvecklar din språkliga säkerhet
och kreativitet i tal och skrift, på
svenska och engelska.
Du lär dig vad människan har
uttryckt i idéer, konstverk, litteratur,
samhällen, språk och traditioner.
Du lär dig formulera, utreda, tolka,
argumentera, dra slutsatser, analysera
och bedöma.

Inriktningar
Kultur: Du lär dig om människans

tänkande och beteende, om hur
kulturen påverkar människan och hur
människan skapar kultur. Du läser
mycket litteratur.
Språk: Du lär dig flera språk och fördju-

par dina språkkunskaper. Du lär dig sambandet mellan språk, kultur och samhälle.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Internationella gymnasiet
¡¡ kultur
Katedralskolan
¡¡ kultur
¡¡ språk

2500
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TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

IB

INTERNATIONAL BACCALAUREATE
DIPLOMA PROGRAMME
An international pre-university programme, taught in more than
144 countries worldwide. The language of instruction is English.

IB 1, Preparatory year
Subject
hours
Arts
30
Biology
40
Chemistry
40
Economics
30
English
100
History
85
Mathematics
130
Modern languages Chinese, French,
German, Italian, Japanese, Russian
or Spanish
87
Physics
40
Philosophy
30
Psychology
30
ToK
15
Swedish
100

IB 2 and 3, Diploma Programme
You choose 1 subject from each group,
3 subjects at Higher Level (240 h/subject)
and 3 at Standard level (150 h/subject).
Group 1
Your best language
Group 2
English
French
German
Italian
Japanese
Russian
Spanish
Swedish as a second language
Group 3
Economics
History
Philosophy
Psychology
Group 4
Biology
Chemistry
Environmental Systems and Societies
Physics
Group 5
Mathematics
you choose between 3 different levels
Group 6
Visual Arts
Or you choose another subject from
groups 1-4
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The first year is preparatory year where
courses are taken in all subjects offered
at the Diploma Programme. During the
next two years at the Diploma Programme six subjects are studied, chosen
from six groups.

Three additional requirements
Theory of Knowledge – a transdisci-

plinary course which encourages critical and creative reflection on knowledge questions arising in other subjects.

Extended Essay – a 4000 word in-

depth research paper on a topic inspired
by one of the six subjects and which

prepares students for university-level
assignments.
CAS (creativity-action-service) – an

opportunity for personal development
through activities such as sports, creative
skills and service to others.

Entrance tests and interview
An entrance test in English and Mathematics is to be taken and a time for an
interview will be arranged before being
accepted in the International Baccalaureate
Diploma Programme.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Katedralskolan

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

NA

På naturvetenskapsprogrammet studerar du sammanhang i
naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden och
kemiska processer både teoretiskt och praktiskt.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska / Svenska som
andraspråk 1 + 2 + 3
Programgemensamma
ämnen
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk

1150
100
100
100
100
100
100
100
50
100
300
450
100
150
100
100

Inriktningar
300–400
Naturvetenskap
400
Biologi 2
100
Fysik 2
100
Kemi 2
100
Matematik 4
100
Naturvetenskap och samhälle 300
Ett naturvetenskapligt ämne
100
Geografi 1
100
Samhällskunskap 2
100

Du lär dig mycket matematik.
Du utvecklar ett naturvetenskapligt
förhållningssätt dvs. kritiskt tänkande,
logiska resonemang, problemlösning
och systematiska iakttagelser.
Du formulerar egna hypoteser, gör
experiment, laborationer, fältstudier
och drar egna slutsatser.

Särskild variant
Musik: Du söker med ett instrument

eller sång. Du lär dig ensemble, gehörsoch musiklära.

Inriktningar
Naturvetenskap: Du lär dig mer om

de naturvetenskapliga ämnena och
matematik.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA

Linnégymnasiet

Ansgargymnasiet

¡¡ naturvetenskap och samhälle

¡¡ naturvetenskap

Lundellska skolan

Celsiusskolan

¡¡ naturvetenskap

¡¡ naturvetenskap

¡¡ naturvetenskap och samhälle

RIG, NIU och LIU kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.

Särskild variant musik kan sökas på
programmet.

Fyrisskolan

¡¡ naturvetenskap

Programfördjupningar 200–300

¡¡ naturvetenskap

Individuellt val

200

IT-gymnasiet

Gymnasiearbete

100

¡¡ naturvetenskap

2500

Naturvetenskap och samhälle: Du lär
dig mer om ett naturvetenskapligt ämne
och geografi och samhällskunskap

Jensen gymnasium
¡¡ naturvetenskap
Katedralskolan
¡¡ naturvetenskap
Kunskapsgymnasiet

Rosendalsgymnasiet

TIERP
Högbergsskolan
¡¡ naturvetenskap
Idrottsspecialiseing kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.

¡¡ naturvetenskap

ÖSTHAMMAR
Bruksgymnasiet

¡¡ naturvetenskap och samhälle

¡¡ naturvetenskap
¡¡ naturvetenskap och samhälle
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TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

SA

På samhällsvetenskapsprogrammet studerar du hur samhället
fungerar idag och kommer att utvecklas framöver i Sverige
och världen.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska / Svenska som
andraspråk 1 + 2 + 3
Programgemensamma
ämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

1150
100
100
100
100
100
100
100
50
100
300
300
50
200
50

Inriktningar
350–450
Beteendevetenskap
450
Ledarskap och organisation
100
Kommunikation
100
Psykologi 2a
50
Samhällskunskap 2
100
Sociologi
100
Medier, information och
kommunikation
350
Journalistik, reklam och
information 1
100
Medieproduktion 1
100
Medier, samhälle och
kommunikation 1
100
Psykologi 2a
50
Samhällsvetenskap
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

450
100
100
50
100
100

Programfördjupningar 300–400
Individuellt val
200
Gymnasiearbete

100
2500

50

Du reflekterar över demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö, integration, segregation och etnicitet.
Centralt i programmet är hur makt
påverkar ekonomiska, sociala, politiska
och miljömässiga faktorer.
Kommunikation och medie- och
informationsteknik är viktigt för hela
utbildningen.

Inriktning
Beteendevetenskap: Du lär dig om

människors utveckling och livsvillkor, socialisation och samspel i olika
sammanhang.

Medier, information och
kommunikation: Du lär dig kommunikationsteorier, nya medieformer,
mediers budskap och innehåll och hur
medier produceras.
Samhällsvetenskap: Du lär dig om

samhällens organisation, historiska
frågeställningar samt religioner och
livsåskådningar.

Särskild variant
Musik: Du söker med ett instrument

eller sång. Du lär dig ensemble,
gehörs- och musiklära.

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Ansgargymnasiet
¡¡ samhällsvetenskap

Linnégymnasiet
¡¡ beteendevetenskap
¡¡ samhällsvetenskap

Celsiusskolan
¡¡ medier, information och kommunikation
¡¡ samhällsvetenskap
RIG, NIU och LIU kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.

Lundellska skolan
¡¡ beteendevetenskap
¡¡ samhällsvetenskap
Särskild variant musik kan sökas på
programmet.
Lundellska skolan Resursenheten

Fyrisskolan
¡¡ beteendevetenskap

¡¡ beteendevetenskap

Grillska gymnasiet
¡¡ beteendevetenskap
¡¡ medier, information och kommunikation

¡¡ samhällsvetenskap

Magelungens gymnasieskola

Internationella gymnasiet
¡¡ samhällsvetenskap
IT-gymnasiet
¡¡ medier, information och kommunikation
Jensen gymnasium
¡¡ beteendevetenskap
Katedralskolan
¡¡ beteendevetenskap
¡¡ samhällsvetenskap
Kunskapsgymnasiet
¡¡ beteendevetenskap
¡¡ samhällsvetenskap

Rosendalsgymnasiet
¡¡ samhällsvetenskap
Thoren Business School
¡¡ beteendevetenskap
¡¡ medier, information och kommunikation
TIERP
Högbergsskolan
¡¡ beteendevetenskap
Idrottsspecialiseing kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.
ÖSTHAMMAR
Bruksgymnasiet
¡¡ beteendevetenskap
¡¡ samhällsvetenskap

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

TEKNIKPROGRAMMET

TE

På teknikprogrammet studerar du teknik, teknisk utveckling,
fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska / Svenska som
andraspråk 1 + 2 + 3
Programgemensamma
ämnen
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1
Inriktningar
Design- och
produktutveckling
Bild och form 1a1
Cad 1
Design 1
Konstruktion 1
Informationsoch medieteknik
Datorteknik 1a
Programmering 1
Webbutveckling 1
Produktionsteknik
Mekatronik 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1
Samhällsbyggande och miljö
Arkitektur – hus
Hållbart samhällsbyggande
Miljö- och energikunskap
Teknikvetenskap
Fysik 2
Matematik 4
Teknik 2

1100
100
100
50
100
100
100
100
50
100
300
400
150
100
150
300
300
50
50
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100

Du undersöker, beskriver och systematiserar olika företeelser i naturen och gör
kopplingar till tekniska processer, dvs
du får arbeta tvärvetenskapligt.
Du arbetar med problemlösning
både teoretiskt och praktiskt. Att
arbeta i projekt är en vanlig arbetsform
i teknikutvecklingsprocesser.
Du får förståelse för hela kedjan i
utvecklingen av teknik i ett hållbart samhälle; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Inriktningar
Design och produktutveckling: Du lär

dig om design och produktutveckling
med fokus på datorstyrd design och konstruktion. Du får arbeta i cad-program.

Informations- och medieteknik:

Du lär dig datorkommunikation,
programmering, digital media, webbutveckling, dator- och kommunikationsteknik.

dig byggande och miljöfrågor ur tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt
och socialt perspektiv.

Teknikvetenskap: Du lär dig mate-

matikens modellering, simulering,
styrning och reglering, fysikaliska
fenomen och samband. Du får lösa
tekniska problem och göra beräkningar
av tekniska system.

Gymnasieingenjörsexamen
Du kan välja att gå ett fjärde år för att
få en gymnasieingenjörsexamen. Det
ger möjligheter att få jobb direkt efter
gymnasiet och lättare att klara högskoleutbildningen. Minst 10 veckors
arbetsplatsförlagt lärande ingår.

UPPSALA

Kunskapsgymnasiet

Ansgargymnasiet

¡¡ samhällsbyggande och miljö

¡¡ teknikvetenskap

TIERP

Fyrisskolan

Högbergsskolan

¡¡ design- och produktutveckling

Erbjuder ett fjärde tekniskt år

¡¡ design- och produktutveckling
Idrottsspecialiseing kan sökas på
programmet. För mer information
se sidan 9.

Grillska gymnasiet

ÖSTHAMMAR
Bruksgymnasiet
¡¡ teknikvetenskap

¡¡ informations- och medieteknik
¡¡ teknikvetenskap

Programfördjupningar

400

Individuellt val

200

IT-gymnasiet

Gymnasiearbete

100

¡¡ informations- och medieteknik
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Samhällsbyggande och miljö: Du lär

HÄR FINNS UTBILDNINGEN

¡¡ informations- och medieteknik

2500

Produktionsteknik: Du lär dig produktion, företagande, automation och
hur produktionslinjer styrs.

Erbjuder ett fjärde tekniskt år

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
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TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Introduktionsprogram
För dig som är obehörig till nationella program finns fem introduktionsprogram. På ett introduktionsprogram förbereder du dig för vidare studier
på gymnasiet, annan utbildning eller för att söka arbete.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV (IMIND)
Den här utbildningen vänder sig till dig som har
stora kunskapsbrister och svag motivation eller till
dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning
som förberedelse för annan utbildning. Du kan även
söka denna utbildning om du gått grundsärskola.
Utbildningen utformas efter dina behov och kan
innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i samt hela eller delar av gymnasiekurser.
Den kan innehålla praktik och motivationsinsatser.
Individuellt alternativ leder vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller till att du ska
kunna söka arbete.

PREPARANDUTBILDNING (IMPRE)
Den har utbildningen vänder sig till dig som behöver
fler godkända betyg för att kunna börja ett nationellt program, är studiemotiverad och snabbt vill bli
behörig.
Utbildningen utformas efter dina behov och ska
pågå högst ett år.
Preparandutbildning leder till vidare studier på
ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande
program.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL
(IMPRO)
Den här utbildningen vänder sig till dig som saknar
behörighet till ett yrkesprogram. För att antas krävs
att du har godkända betyg i svenska/svenska som
andraspråk, engelska/matematik samt minst fyra andra ämnen eller att du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska
samt minst 3 andra ämnen.

På utbildningen läser du flera gymnasiekurser samtidigt som du läser de grundskoleämnen du saknar
godkända betyg i.
Programmet är sökbart och du konkurrerar om
plats med ditt meritvärde.
Programinriktat individuellt val ska så snart
som möjligt leda vidare till att du antas till ett visst
yrkesprogram.

SPRÅKINTRODUKTION (IMSPR)
Den här utbildningen vänder sig till dig som nyss
anlänt till Sverige.
Utbildningen utformas efter dina behov och har
fokus på det svenska språket. Den kan även innehålla
andra grundskole- och gymnasieämnen som du
behöver för fortsatt utbildning.
Språkintroduktion leder vidare till studier i
gymnasieskolan eller annan utbildning.

YRKESINTRODUKTION (IMYRK)
Den här utbildningen vänder sig till dig som saknar
behörighet till ett yrkesprogram. Du kan även söka
denna utbildning om du gått grundsärskola.
Du och skolan kommer överens om vad din
utbildning ska innehålla. Den kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i,
gymnasiekurser och praktik eller arbetsplatsförlagt
lärande.
Yrkesintroduktion leder till vidare studier på ett
yrkesprogram eller till att du ska kunna söka arbete.

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
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INTRODUKTIONSPROGRAM

UPPSALA
Skola

Program

Utbildningslängd

Grundskoleämnen som erbjuds

Integreras i
nationellt program
Ja/Nej

Celsiusskolan

IMYRK

1–2 år

En, ma

Nej

Grillska gymnasie

IMPRE
IMSPR

1–2 år

Ett av ämnena en, hi, ma, re, sh, sv
Bi, bl, en, idh, ma, ml, sh, sva

Ja
Nej

Hagströmska
gymnasiet

IMPRE
IMPRO

1 år

En, ma
Bl, en, idh, ma

Ja
Ja

Internationella
gymnasiet

IMPRE
IMSPR

1 år
1–3 år

Två av ämnena en, ge, hi, idh, ma, re, sh, sv/sva
En, ge, hi, idh, ma, ml, re, sh, sva

Ja
Nej

IT-gymnasiet

IMPRE

Max 1 år

Alla ämnen utom hkk, sl.
På NA och TE ej bi, fy, ke, ma

Ja

Katedralskolan

IMYRK

1–3 år

Ett av ämnena en eller ma

Ja

Kunskapsgymnasiet

IMPRE
IMSPR

1 år
1–2 år

Ett ämne utifrån behov
Bl, en, ge, hi, idh, ma, ml, mu, re, sh, sl, sva

Ja
Oftast nej

Lundellska skolan
Resursenheten

IMIND
IMPRE

1-3 år
1 år

Alla ämnen utom hkk, modernt språk, tk, träslöjd
Alla ämnen utom hkk, modernt språk, tk, träslöjd

Oftast nej
Oftast ja

Lundellska skolan

IMYRK

Magelungens
gymnasieskola

IMIND
IMPRE

Efter behov
och förutsättningar

Alla ämnen utom slöjd
Alla ämnen utom slöjd

Oftast nej
Oftast ja

Praktiska gymnasiet

IMPRO ej EE
IMYRK FT, HA,
HV, IN

Individuellt
Individuellt

En, hi, ma
Individuellt

Ja
Individuellt

Realgymnasiet

IMPRO
IMYRK HV

En, idh, ma, sv
En, idh, ma, sv

Ja
Ja

Sprintgymnasiet*

IMSPR

8-12 ämnen

Nej

Uppsala estetiska
gymnasium

IMPRE

Ma

Ja

En, ma, annat ämne efter behov

Max 1 år

* Intresseanmälan görs till Sprintgymnasiet, som sedan skolplacerar på följande kommunala gymnasieskolor: Celsiusskolan, Fyrisskolan, Lundellska skolan,
Rosendalsgymnasiet, Sprintgymnasiet, Uppsala yrkesgymnasium Ekeby, Uppsala yrkesgymnasium Jälla eller Uvengymnasiet.
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INTRODUKTIONSPROGRAM

UPPSALA
Skola

Program

Utbildningslängd

Grundskoleämnen som erbjuds

Integreras i
nationellt program
Ja/Nej

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

IMYRK RL

1–3 år

En, ma, sv

Ibland

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

IMYRK

1-3 år

En, ma, sv

Uvengymnasiet

IMIND

1–3 år

Brantingstorg: bl, en, ge, hi, hkk, ma, mu, re, sh, sv
Villa Lugnet: bi, bl, en, ge, hi, hkk, ma, re, sh, sv

Nej

Yrkesgymnasiet

IMPRO
IMYRK

Individuellt
Individuellt

En, hi, idh, ma, re, sh
En, hi, idh, ma, re, sh, sv/sva

Ja
Ja

Yrkesplugget

IIMPROBA
IMPROFT personbil
IMYRK

En, ma, sv, tk. Andra ämnen efter överenskommelse
En, ma, sv, tk. Andra ämnen efter överenskommelse

Ja
Ja

En, ma, sv, tk. Andra ämnen efter överenskommelse

Ja

KNIVSTA
Skola

Program

Utbildningslängd

Grundskoleämnen som erbjuds

Integreras i
nationellt program
Ja/Nej

Sjögrenska
gymnasiet

IMIND
IMPRE
IMPRO
IMSPR
IMYRK

Individuellt
1 år
Individuellt
1–4 år
Individuellt

En, ma, sv/sva erbjuds på samtliga program. Bi, fy, ke,
ge, hi re, sh samt enstaka praktisk-estetiska ämnen
erbjuds framför allt på IMIND, IMPRE och IMSPR

Ibland
Ibland
Ja
Nej
Ja

Skola

Program

Utbildningslängd

Grundskoleämnen som erbjuds

Integreras i
nationellt program
Ja/Nej

Högbergsskolan

IMIND
IMPRE
IMPRO
IMSPR
IMYRK

2–4 år
1 år

Individuellt
Alla ämnen utom mu, sl, tk

2–4 år

Individuellt

IIndividuellt
Individuellt
Ja
Individuellt
Ja

Skola

Program

Utbildningslängd

Grundskoleämnen som erbjuds

Integreras i
nationellt program
Ja/Nej

Bruksgymnasiet

IMIND
IMPRE
IMPRO ej EE
IMSPR
IMYRK

2–4 år
1 år
1 år

Alla ämnen utom sl, tk

Ibland
Oftast inte
Ja
Ibland
Individuellt

TIERP

ÖSTHAMMAR

2–4 år

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
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Så här fungerar
gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolans program vänder sig till dig som har gått ut grundsärskolan och vill fortsätta att gå i skolan. Skolformen är frivillig och undervisningen utformas efter dina behov. Tillsammans med andra elever får du
tillfälle att utvecklas och lära dig i din egen takt.
Program
Gymnasiesärskolans program ger en förberedelse för
arbete. Du kan välja mellan nio nationella program
som alla har ett tydligt yrkesområde i fokus. Det
finns också ett individuellt program som är mycket
anpassningsbart. Alla program är fyra år. Du kan
även gå två av gymnasieskolans introduktionsprogram; individuellt alternativ och yrkesintroduktion
(se sidan 56).

Arbetsplatsförlagt lärande
I de nationella programmen ingår minst 22 veckors
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då kommer du
att vara på en arbetsplats istället för i skolan. Du får
prova på hur det är att jobba och du lär dig mer om
livet på en arbetsplats. APL kan också ingå i gymnasiesärskolans individuella program.

Gymnasiesärskolans nationella program:
¡¡ Administration, handel och varuhantering
¡¡ Estetiska verksamheter
¡¡ Fastighet, anläggning och byggnation
¡¡ Fordonsvård och godshantering
¡¡ Hantverk och produktion
¡¡ Hotell, restaurang och bageri

¡¡ Hälsa, vård och omsorg
¡¡ Samhälle, natur och språk
¡¡ Skog, mark och djur
¡¡ Individuellt program

Ansökan och antagning
Gymnasiesärskolans program söker du mellan
22/1 och 15/2. Omval kan göras 1/5 – 15/5. Gå in
på https://gymnasievalet.uppsala.se för att göra din
ansökan. Ditt slutliga antagningsbesked kommer i
början av juli.

Betyg och bevis
När du är godkänd i en kurs på ett nationellt program får du antingen betyget A, B, C, D eller E. Av
dessa är betyget E lägst och betyget A högst. Om du
går ett individuellt program får du istället för betyg
en utvärdering av din lärare. Efter avslutad utbildning får du ett gymnasiesärskolebevis. Detta bevis
talar om vilka kunskaper och erfarenheter du har
fått med dig från programmet.

Fortsatta studier
Möjlighet till fortsatta studier finns inom folkhögskolan och Lärvux.

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
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GYMNASIESÄRSKOLAN

PROGRAMMET FÖR ADMINISTRATION,
HANDEL OCH VARUHANTERING
POÄNGPLAN
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällsvetenskap 1
Svenska/Svenska
som andraspråk 1
Programgemensamma
ämnen
Administration 1
Handel 1
Information och
kommunikation 1
Inköp och logistik 1
Service och bemötande 1

900
100
100
50
200
100
50
50
50

Programmet för administration, handel
och varuhantering handlar om det som
är bra att kunna när man jobbar i butik
eller på kontor. Du lär dig hur man
köper in, hanterar och säljer varor i en
affär. Programmet ger dig också kunskaper om marknadsföring, dokumentation och andra vanliga kontorssysslor.

Du får även lära dig att hjälpa kunder
och att samarbeta på arbetsplatsen.

Framtida yrken
Efter programmet kan du till exempel
jobba i butik, reception eller vaktmästeri. Du kan också arbeta på kontor,
lager eller på en konferensanläggning.

200
500
100
100
100
100
100

Programfördjupningar

800

Individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100
2500

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Emanuelgymnasiet
Uppsala gymnasiesärskola Fyris
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GYMNASIESÄRSKOLAN

PROGRAMMET FÖR
ESTETISKA VERKSAMHETER
Programmet för estetiska verksamheter
handlar om att uttrycka sig kreativt.
Du får prova på att jobba med bild,
form, teater, dans samt sång och musik.
Du lär dig att jobba i en studio, att stå
på scen inför publik och att visa upp
konst. Programmet ger dig kunskaper
om olika verktyg, material och arbetsmetoder som används i estetiskt arbete.

POÄNGPLAN

Framtida yrken
Efter programmet kan du jobba med
estetisk verksamhet inom till exempel
förskola, fritids, äldreomsorg eller handel. Du kan också delta i olika konstoch kulturprojekt.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällsvetenskap 1
Svenska/Svenska
som andraspråk 1
Programgemensamma
ämnen
Estetisk kommunikation 1
Estetisk kommunikation 2
Konst och kultur 1
Medieproduktion 1
Svenska 2/Svenska
som andraspråk 2

900
100
100
50
200
100
50
50
50
200
500
100
100
100
100
100

Programfördjupningar

800

Individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100
2500

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Labanskolan
Uppsala gymnasiesärskola Fyris
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GYMNASIESÄRSKOLAN

PROGRAMMET FÖR FASTIGHET,
ANLÄGGNING OCH BYGGNATION
POÄNGPLAN
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällsvetenskap 1
Svenska/Svenska
som andraspråk 1

900
100
100
50
200
100
50
50
50

om hur man samarbetar och jobbar
serviceinriktat.

Framtida yrken
Efter programmet kan du till exempel
jobba med fastighetsskötsel, lokalvård
eller parkförvaltning.

200

Programgemensamma
ämnen
Bygg och anläggning 1
Fastighetsskötsel 1
Service och bemötande 1

400
100
200
100

Programfördjupningar

900

Individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

På programmet för fastighet, anläggning och byggnation lär du dig att
reparera byggnader och sköta utomhusmiljöer. Du lär dig att snickra, måla,
tapetsera, klippa gräs, rensa rabatter
och hantera verktyg, maskiner och
redskap. Programmet handlar också

100
2500

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Uppsala gymnasiesärskola Jälla
TIERP
Högbergsskolans
gymnasiesärskola
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GYMNASIESÄRSKOLAN

PROGRAMMET FÖR FORDONSVÅRD
OCH GODSHANTERING
På programmet för fordonsvård och
godshantering lär du dig att laga
fordon och maskiner och att sköta
om bilar, cyklar och mopeder. Du har
också möjlighet att lära dig om trafik,
transportarbete och att köra truck.

POÄNGPLAN

Framtida yrken
Efter programmet kan du till exempel
jobba i en verkstad för bilar eller andra
fordon. Du kan också jobba på lager.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällsvetenskap 1
Svenska/Svenska
som andraspråk 1
Programgemensamma
ämnen
Fordonsbranschen 1
Fordonsteknik 1
Godshantering 1

900
100
100
50
200
100
50
50
50
200
600
200
200
200

Programfördjupningar

700

Individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100
2500

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Uppsala gymnasiesärskola Jälla
TIERP
Högbergsskolans
gymnasiesärskola
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GYMNASIESÄRSKOLAN

PROGRAMMET FÖR
HANTVERK OCH PRODUKTION
POÄNGPLAN
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällsvetenskap 1
Svenska/Svenska
som andraspråk 1

900
100
100
50
200
100
50
50
50

Framtida yrken
Efter programmet kan du till exempel
jobba i en verkstad eller på ett snickeri.
Du kan också jobba på sågverk, fabrik
eller i byggvaruhus.

200

Programgemensamma
ämnen
Form och design 1
Hantverk och produktion 1
Material och verktyg 1

400
100
200
100

Programfördjupningar

900

Individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

På programmet för hantverk och produktion lär du dig att arbeta fram produkter
med hjälp av olika hantverksmetoder. Du
lär dig både om hantverkshistoria och
om verktyg, material och metoder som är
vanliga idag. Du får också kunskaper om
formgivning och design.

100
2500

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
Finns inte i Uppsalas samverkansområde.
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GYMNASIESÄRSKOLAN

PROGRAMMET FÖR HOTELL,
RESTAURANG OCH BAGERI
På programmet för hotell, restaurang
och bageri lär du dig att laga mat,
baka, duka, servera och samarbeta
med hotell- och restauranggäster. Du får
också kunskaper om näringslära, specialkost och livsmedelshygien.

POÄNGPLAN

Framtida yrken
Efter programmet kan du arbeta i kök, på
konditori eller hotell.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällsvetenskap 1
Svenska/Svenska
som andraspråk 1

900
100
100
50
200
100
50
50
50
200

Programgemensamma
ämnen
Bageri- och konditorikunskap 1
Hotell 1
Livsmedels- och
näringskunskap 1
Måltids- och branschkunskap 1
Service- och bemötande 1

600
100
100
100
200
100

Programfördjupningar

700

Individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100
2500

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Uppsala gymnasiesärskola Fyris
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GYMNASIESÄRSKOLAN

PROGRAMMET FÖR HÄLSA,
VÅRD OCH OMSORG
POÄNGPLAN
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällsvetenskap 1
Svenska/Svenska
som andraspråk 1
Programgemensamma
ämnen
Hälsa 1
Hälsa 2
Människan 1
Service och bemötande 1
Vård och omsorg 1

900
100
100
50
200
100
50
50
50

På programmet för hälsa, vård och
omsorg lär du dig att arbeta med barn
och äldre inom hälso- och sjukvården,
skola och fritidsverksamhet. Du får
kunskaper om barns utveckling och behov. Du lär dig hur mat- och motionsvanor kan påverka vår hälsa. Du får
också lära dig att hjälpa personer med

funktionsnedsättning med vardagssysslor
som att städa och laga mat.

Framtida yrken
Efter programmet kan du till exempel
arbeta på ett äldreboende eller på en
förskola. Du kan också jobba på en
fritidsanläggning eller med friskvård.

200
600
100
100
100
100
200

Programfördjupningar

700

Individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100
2500

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Uppsala gymnasiesärskola Fyris
TIERP
Högbergsskolans
gymnasiesärskola
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GYMNASIESÄRSKOLAN

PROGRAMMET FÖR
SAMHÄLLE, NATUR OCH SPRÅK
På programmet för samhälle, natur och
språk lär du dig hur samhället är uppbyggt och hur människa, miljö och natur påverkar och påverkas av varandra.
Programmet handlar också om språk
och relationer mellan olika länder.

POÄNGPLAN

Framtida yrken
Programmet kan leda till arbete inom
olika områden med koppling till samhälle, natur eller språk.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällsvetenskap 1
Svenska/Svenska
som andraspråk 1
Programgemensamma
ämnen
Engelska 2
Geografi 1
Medieproduktion 1
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1
Svenska 2/Svenska
som andraspråk 2

900
100
100
50
200
100
50
50
50
200
600
100
100
100
100
100
100

Programfördjupningar

700

Individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100
2500

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
Finns inte i Uppsalas samverkansområde.
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GYMNASIESÄRSKOLAN

PROGRAMMET FÖR
SKOG, MARK OCH DJUR
POÄNGPLAN
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällsvetenskap 1
Svenska/Svenska
som andraspråk 1

900
100
100
50
200
100
50
50
50

På programmet för skog, mark och djur
lär du dig att ta hand om djur och att
jobba med skog, lantbruk, parker och
trädgårdar. Du får också lära dig att
samarbeta och att använda verktyg och
maskiner som är vanliga i naturbruket.

Framtida yrken
Efter programmet kan du jobba på ett
lantbruk, i en handelsträdgård, med
parkarbete eller som djurskötare.

200

Programgemensamma
ämnen
Biologi-naturbruk 1
Naturbruk 1
Naturbruksteknik 1

400
100
200
100

Programfördjupningar

900

Individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100
2500

HÄR FINNS UTBILDNINGEN
UPPSALA
Uppsala gymnasiesärskola Jälla
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GYMNASIESÄRSKOLAN

INDIVIDUELLT PROGRAM
Det individuella programmet kan utformas efter just
dina speciella förutsättningar och behov.

Istället för ämnen läser du olika
ämnesområden. Ibland kan ämnen
dock kombineras med ämnesområden.
Programmet syftar till att ge dig de
kunskaper du behöver för att kunna
leva ett så aktivt och självständigt liv
som möjligt. Praktik kan ingå i programmet.

Estetisk
verksamhet

Idrott
och hälsa

På det individuella programmet får du
inte betyg. Istället bedöms dina kunskaper som antingen grundläggande
eller fördjupade.

Framtida yrken
Efter programmet kan du arbeta inom
något av de ämnesområden du läst.

UPPSALA
Emanuelgymnasiet
Kajan friskola
Labanskolan
Uppsala gymnasiesärskola Fyris
Uppsala gymnasiesärskola Jälla
TIERP
Högbergsskolans
gymnasiesärskola

Hem- och
konsumentkunskap

PROGRAMMETS
ÄMNESOMRÅDEN

Individ och
samhälle

HÄR FINNS UTBILDNINGEN

Natur
och miljö

Språk och
kommunikation
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HÄR FINNS VI!
Gymnasieskola

Adress

Förslag på
busslinjer

Avstånd från
resecentrum

Ansgargymnasiet

Axel Johanssons gata 3

1, 6, 7

3,2 km

Bruksgymnasiet

Gymnasievägen 1 (Gimo)

811, 817, 852-854, 856,
911, 917

51,8 km

Celsiusskolan

Björkgatan 8

7

1,9 km

Cultus gymnasium

Sturegatan 9

5, 9

2,0 km

Fyrisskolan

Götgatan 17–21

5

1,5 km

Grillska gymnasiet

Ekeby bruk 32

6, 30

4,3 km

Hagströmska gymnasiet

Bangårdsgatan 13

0,1 km

Högbergsskolan

Palmgatan 11–13 (Tierp)

Upptåget

61,7 km

Internationella gymnasiet

Bergsbrunnagatan 1

10, 11

0,8 km

6, 11, 804

4,4 km

IT-gymnasiet

Rapsgatan 8

Jensen gymnasium

Gamla torget 7

Katedralskolan

Skolgatan 2

0,7 km
5, 8, 10

1,7 km

Kunskapsgymnasiet

Dag Hammarskjölds väg 21

1, 11, 12

1,7 km

Linnégymnasiet

Västra Strandgatan 11, Hus D

5, 6, 8, 9, 10

1,4 km

Lundellska skolan

Lägerhyddsvägen 36

1, 4, 12

3,2 km

Magelungens gymnasieskola

Svederusgatan 1-3

1, 11

Praktiska gymnasiet

Sylveniusgatan 1

1, 11

3,1 km

Realgymnasiet

Kungsängsgatan 12

1, 3, 4, 8, 11, 12

0,4 km

Rosendalsgymnasiet

Husargatan 8

1, 3, 4, 8, 12, 14

2,9 km

Sjögrenska gymnasiet

Forsbyvägen 13 (Knivsta)

SL-pendeltåg

21 km

Thoren Business School

Stora Torget 7

Uppsala estetiska gymnasium

Skolgatan 53 och Götgatan 17-21

5, 8, 100, 110, 804, 844

1,2 km

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Ekeby bruk

6, 30

4,3 km

0,5 km

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Jälla gård

118, 886

7,1 km

Uvengymnasiet

Brantingstorg

7, 30

2,5 km

Wilhelm Haglunds gymnasium

Gymnasievägen 2 (Gimo)

811, 817, 911

52 km

Yrkesgymnasiet

Bergsbrunnagatan 11

11

1,6 km

Yrkesplugget

Fyrislundsgatan 80

1,5,6,11

3,5 km

Axel Johanssons gata 3

1, 6, 7

3,2 km

Gymnasiesärskola
Emanuelgymnasiet
Högbergsskolans gymnasiesärskola

Palmgatan 11–13 (Tierp)

Upptåget

61,7 km

Kajan friskola

Ulleråkersvägen 42 B

4

3,4 km

Labanskolan

Levertinsgatan 31

1, 3

2,7 km

Uppsala gymnasiesärskola Fyris

Götgatan 17–21

5

1,5 km

Uppsala gymnasiesärskola Jälla

Jälla gård

118, 886

7,1 km
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GYMNASIESKOLORNA INFORMERAR

ANSGARGYMNASIET
UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”Ansgargymnasiet är ett gymnasium som kännetecknas av en
kristen värdegrund, hög lärarbehörighet och engagerade lärare. Vi ger dig redskapen
att lyckas i framtiden”.

Skolans storlek: ca 100 elever
Klassernas storlek: ca 10–35 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser?
ja, idrotten på annan adress.
Lunch: eleverna äter lunch på skolan
Idrott: bedrivs i IFU
Bibliotek: eget skolbibliotek
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 87 %
i yrkesämnen: finns ej
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 9,5 elever
Fritidsledare/skolvärd: ca 20 elever
Specialpedagog/speciallärare: ca 450 elever
Kurator: ca 450 elever
Skolsköterska: ca 450 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 450 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): nej
Särskilt stöd: en specialpedagog finns som
studiecoachar alla elever. Dessutom ger lärarna
extra undervisning till de elever som behöver.
Moderna språk: spanska, tyska och franska
Planerade yrkesutgångar: endast högskoleförberedande program.

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Ekonomiprogrammet
¡¡ ekonomi
Estetiska programmet
¡¡ musik
¡¡ teater
Naturvetenskapsprogrammet

Besöksadress: Axel Johanssonsg 3,

¡¡ naturvetenskap

751 03 Uppsala

Samhällsvetenskapsprogrammet

Telefon: 018-16 14 60
E-post: ansgargymnsiet@loks.se
www.ansgargymnasiet.se

¡¡ samhällsvetenskap
Teknikprogrammet
¡¡ teknikvetenskap

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
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BRUKSGYMNASIET ÖSTHAMMAR, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Bruksgymnasiet - en plats att mötas! Vårt mål är att ge dig bästa
möjliga förutsättningar att lyckas med dina studier, utveckla dig själv och förbereda
dig inför framtiden.”

Skolans storlek: ca 400 elever
Klassernas storlek: ca 15–25 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser? nej
Lunch: eleverna äter lunch på skolan
Idrott: bedrivs i hall i direkt anslutning till skolan
Bibliotek: skolan har eget bibliotek
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 97 %
i yrkesämnen: 69 %
Antal elever per heltidsanställd
Lärare: ca 8,2 elever
Fritidsledare/skolvärd: ca 200 elever
Specialpedagog/speciallärare: ca 200 elever
Kurator: ca 400 elever
Skolsköterska: ca 400 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 200 elever

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR

Arbetsplatsförlagt lärande (APL): 16 veckor på
yrkesprogrammen

Ekonomiprogrammet

Särskilt stöd: utformas utifrån behov, exempelvis
med extra lektioner och kontakt med specialpedagog.
Moderna språk: tyska, franska och spanska
Planerade yrkesutgångar: EE: installationselektriker
FT: personbilsmekaniker HA: butiksäljare, inköpare
RL: kock, servitör/servitris VO: hälso- & sjukvård,
äldreomsorg

¡¡ ekonomi

Restaurang- och
livsmedelsprogrammet

El- och energiprogrammet

¡¡ kök och servering

¡¡ automation

Samhällsvetenskapsprogrammet

¡¡ dator- och kom
munikationsteknik
¡¡ elteknik

¡¡ samhällsvetenskap

Estetiska programmet

Teknikprogrammet

¡¡ bild och formgivning

¡¡ teknikvetenskap

¡¡ musik

Vård- och omsorgsprogrammet

¡¡ teater
Fordons- och transportprogrammet
¡¡ personbil
Handels- och administrationsprogrammet
¡¡ handel och service

Besöksadress: Gymnasievägen 1, Gimo
Telefon: 0173-866 00
E-post: bruksgymnasiet@edu.osthammar.se

¡¡ beteendevetenskap

Naturvetenskapsprogrammet

Introduktionsprogram
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val ej EE
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

¡¡ naturvetenskap
¡¡ naturvetenskap och
samhälle

www.bruksgymnasiet.se
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GYMNASIESKOLORNA INFORMERAR

CELSIUSSKOLAN UPPSALA, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Celsius är Sveriges största idrottsgymnasium. Vårt mål är att alla
elever har minst godkänt i alla kurser, trivs i skolan och känner sig hundra procent
trygga. Undervisningen är IKT-stödd, varierad, individualiserad och utmanande.”

Skolans storlek: ca 1 000 elever
Klassernas storlek: ca 25–30 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser? nej
Lunch: eleverna äter lunch på skolan
Idrott: egen idrottshall för skolidrotten. Specialidrotten tränar ute på olika anläggningar i Uppsala.
Bibliotek: eget skolbibliotek med bibliotekarier
anställda.
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 95 %
i yrkesämnen: 90 %
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 14 elever
Fritidsledare/skolvärd: ca 950 elever
Specialpedagog/speciallärare: ca 333 elever
Kurator: ca 500 elever
Skolsköterska: ca 500 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 500 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): minst 15 veckor
på handels- och administrationsprogrammet
Särskilt stöd: speciallärare och studiecoaching
Moderna språk: spanska, franska, tyska och italienska
Planerade yrkesutgångar:
HA: butiksäljare, näthandlare

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Ekonomiprogrammet
¡¡ ekonomi
¡¡ juridik
Handels- och administrationsprogrammet
¡¡ handel och service (även lärling)
Naturvetenskapsprogrammet
¡¡ naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet
¡¡ medier, information och kommunikation
¡¡ samhällsvetenskap
RIG, NIU och LIU kan sökas på alla program utom
introduktionsprogrammet. För mer information se sidan 9.

Besöksadress: Björkgatan 8
Telefon: 018-727 28 00
E-post: celsiusskolan@uppsala.se

Introduktionsprogram
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

www.celsiusskolan.uppsala.se
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CULTUS GYMNASIUM UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”Vi är en liten skola med ett stort hjärta. Hos oss finns en unik utbildning
med undervisning på brandstation och ambulansen. Cultus gymnasium ger dig både
behörighet för högskolan samt att du får en yrkesexamen. Varmt välkommen till oss!”

Skolans storlek: ca 85 elever
Klassernas storlek: ca 28 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser?
ja, Viktoria brandstation och Fyrishov.
Lunch: centralt utvalda lunchrestauranger med elevkort
Idrott: Viktoria brandstation, Fyrishov samt diverse
andra lokaler
Bibliotek: eget skolbibliotek och samarbete med
Uppsala stadsbiblioteketet
Andel behöriga lärare
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: 100 %
Antal elever per heltidsanställd
Lärare: ca 14 elever
Fritidsledare/skolvärd: ca 450 elever
Specialpedagog/speciallärare: ca 450 elever
Kurator: ca 425 elever
Skolsköterska: ca 425 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 425 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): minst 15 veckor
Särskilt stöd: resurslärare, schemalagd extra studietid,
individuellt studiestöd, inläst kurslitteratur och egen dator
Moderna språk: vi vill att sökande elev kontaktar
oss om de önskar moderna språk eftersom det finns
möjlighet att samarbeta med andra skolor.
Planerade yrkesutgångar: VO: akutsjukvård,
personlig assistans, LSS-boende
och äldreomsorg

Besöksadress: Sturegatan 9
Telefon: 018-55 07 23
E-post: camilla.svanqvist@cultusutbildning.se

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Vård- och omsorgsprogrammet

www.cultusutbildning.se
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GYMNASIESKOLORNA INFORMERAR

FYRISSKOLAN UPPSALA, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Fyrisskolan erbjuder flera kvalitativa verklighetsanpassade
program och har kunniga lärare som hjälper dig att utvecklas och att bli det
du vill. Människor, möten och intryck ger dig det vi tycker är viktigast: Kunskap
och intryck för livet!”

Skolans storlek: ca 600 elever
Klassernas storlek: ca 30 elever, gruppindelningar
på yrkesprogrammen mellan ca 9 och 16 elever.
Bedrivs undervisningen på flera adresser? nej
Lunch: eleverna äter lunch på skolan
Idrott: vi har egen idrottshall och idrottsplan
Bibliotek: skolan har eget bibliotek
Andel behöriga lärare
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: 75 %
Antal elever per heltidsanställd
Lärare: ca 15 elever
Fritidsledare/skolvärd: nej
Specialpedagog/speciallärare: ca 250 elever
Kurator: ca 500 elever
Skolsköterska: ca 300 elever
Studie- och yrkesvägledare: 500 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): prova på i årskurs 1
och längre praktikperioder under årskurs 2 och 3 på
VVS- och fastighetsprogrammet
Särskilt stöd: enligt skollag och läroplan. Organiseras på olika sätt utifrån individuell bedömning/
åtgärdsplan
Moderna språk: franska, italienska, spanska och
tyska på skolan. En del andra i samarbete med
andra skolor.
Planerade yrkesutgångar: VF: rörmokare

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Ekonomiprogrammet
¡¡ ekonomi
¡¡ juridik
Naturvetenskapsprogrammet
¡¡ naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet
¡¡ beteendevetenskap
Teknikprogrammet
¡¡ design- och produktutveckling
¡¡ informations- och medieteknik
¡¡ teknikvetenskap
Erbjuder fjärde tekniskt år
VVS- och fastighetsprogrammet
¡¡ VVS

Besöksadress: Götgatan 17 – 21
Telefon: 018-727 97 00
E-post: kansli@fyrisskolan.uppsala.se
www.fyrisskolan.uppsala.se

Introduktionsprogram
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
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GRILLSKA GYMNASIET UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”Grillska gymnasiet är en liten och trivsam icke-vinstdrivande
friskola. Här kan alla utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi har en varm
och trygg studiemiljö. En bra skola helt enkelt!”

Skolans storlek: ca 300 elever
Klassernas storlek: ca 15–28 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser?
all undervisning bedrivs på skolan förutom idrotten”
Lunch: eleverna äter lunch i skolans matsal
Idrott: bedrivs i många olika lokaler som är
anpassade för respektive aktivitet. Skolan har
även eget gym
Bibliotek: skolan har eget bibliotek
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 91 %
i yrkesämnen: 81 %
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 10,7 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog/speciallärare: ca 350 elever
Kurator: ca 350 elever
Skolsköterska: ca 350 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 310 elever

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR

Arbetsplatsförlagt lärande (APL): 15 veckor på
yrkesprogrammen

Barn- och fritidsprogrammet

Särskilt stöd: specialpedagog och extra studiestöd
i flera ämnen

¡¡ fritid och hälsa
El- och energiprogrammet
¡¡ dator- och kommunikationsteknik

Moderna språk: franska, spanska och tyska

Estetiska programmet

Planerade yrkesutgångar: BF: träning och
ledarskap. EE: nätverkstekniker, E-sport
HV: frisör

¡¡ estetik och media
Hantverksprogrammet
¡¡ frisör
Samhällsvetenskapsprogrammet
¡¡ beteendevetenskap
¡¡ media, information och kommunikation
Teknikprogrammet
¡¡ informations- och medieteknik

Besöksadress: Ekeby Bruk 32
Telefon: 018-470 2340

Introduktionsprogram
Preparandutbildning
Språkintroduktion

E-post: uppsala@grillska.se
www.grillska.se
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GYMNASIESKOLORNA INFORMERAR

HAGSTRÖMSKA GYMNASIET UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”Hagströmska är en liten skola där du som elev får en nära kontakt
med våra lärare som alla är erfarna och engagerade. Du får en verklighetsförankrad
utbildning inom styling eller modedesign som ger dig goda möjligheter i framtiden.”

Skolans storlek: ca 80 elever
Klassernas storlek: ca 6–20 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser? ja, idrotten
bedrivs på annan adress.
Lunch: eleverna äter lunch på utvalda restauranger i
närheten av skolan.
Idrott: bedrivs på olika platser t.ex Fyrishov,
Perrys Gym, Studenternas IP och i skolans lokaler
Bibliotek: finns i skolans lokaler
Andel behöriga lärare
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: 33 %
i yrkesämnen: hantverkslärarna saknar lärarbehörighet
men har branscherfarenhet/utbildning inom sitt område.
Antal elever per heltidsanställd
Lärare: ca 10 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog/speciallärare: ca 400 elever
Kurator: ca 400 elever
Skolsköterska: ca 400 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 800 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): eleverna på hantverksprogrammet har 15 veckors APL och eleverna på
estetiska programmet har 9 veckor
Särskilt stöd: extra undervisningstid, läxhjälp, digitala
hjälpmedel, coaching, färdighetsträning med speciallärare, anpassat schema/undervisning

Moderna språk: tyska, franska och spanska
Planerade yrkesutgångar: HV: stylist, butiksinredare,
inköpare

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Estetiska programmet
¡¡ bild och formgivning

Besöksadress: Bangårdsgatan 13, 75320 Uppsala
E-post: malin.benitez@hagstromska.se
ak.juhlen@hagstromska.se
Telefon: 072 520 86 36
www.hagstromska.se

Hantverksprogrammet
¡¡ stylist
Introduktionsprogram
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt alternativ
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HÖGBERGSSKOLAN TIERP, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Högbergsskolan utbildar kompetent arbetskraft i världsklass, kvalificerade
studenter för högskola/universitet och goda samhällsmedborgare för ett rikt framtida
vuxenliv. Vi är certifierade i både Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.”

Skolans storlek: ca 500 elever
Klassernas storlek: ca 12–32 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser? nej
Lunch: eleverna äter lunch på skolan
Idrott: bedrivs i skolans idrottshall
Bibliotek: eget skolbibliotek
Andel behöriga lärare
i teoretiska ämnen: 99 %
i yrkesämnen: 52 %
Antal elever per heltidsanställd
Lärare: ca 10 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog/speciallärare: ca 166 elever
Kurator: ca 250 elever
Skolsköterska: ca 250 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 250 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): minst 15 veckor
APL inom yrkesutbildningarna. 2 veckor för Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet i
samarbete med Teknikcollege
Särskilt stöd: arbete i liten grupp, stöd och vägledning/
planering enskilt för elev, stöd i matematik, svenska och
engelska i grupp.
Moderna språk: franska, italienska, spanska och tyska
Planerade yrkesutgångar: finns inom programmen
BA, BF, EE, FT, IN och VO. För mer information se
www.hogbergsskolan.se

Besöksadress: Palmgatan 11 – 13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
E-post: hogbergsskolan@tierp.se
www.hogbergsskolan.se

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Barn och fritidsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet
¡¡ pedagogiskt arbete
¡¡ socialt arbete

¡¡ beteendevetenskap

Bygg och anläggningsprogrammet

Teknikprogrammet

¡¡ husbyggnad

¡¡ design- och
produktutveckling

¡¡ elteknik

Vård- och
omsorgsprogrammet
drottsspecialisering kan
sökas på alla program utom
introduktionsprogram.
För mer information
se sidan 9.

Fordons- och
transportprogrammet

Introduktionsprogram

Ekonomiprogrammet
¡¡ ekonomi
El- och energiprogrammet
¡¡ dator- och kommunikationsteknik

¡¡ lastbil och mobila
maskiner

Individuellt alternativ

¡¡ personbil

Programinriktat
individuellt val

¡¡ transport

Preparandutbildning

Industritekniska programmet Språkintroduktion
¡¡ produkt- och
maskinteknik

Yrkesintroduktion

¡¡ svetsteknik
Naturvetenskapsprogrammet
¡¡ naturvetenskap
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INTERNATIONELLA GYMNASIET UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”Skolan har en internationell profil, med nära kontakt mellan elever och
personal. Den som vill kan läsa många språk. I årskurs 3 finns möjligheten att åka på en kultur- eller språkresa utomlands.”

Skolans storlek: ca 180 elever
Klassernas storlek: ca 30 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser?
ja, idrotten på annan adress.
Lunch: eleverna äter lunch på restaurangen TittUpp
Idrott: bedrivs på Actic
Bibliotek: skolan har ett digitalt bibliotek och ett
samarbete med Stadsbiblioteket
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 95 %
i yrkesämnen: finns ej
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 10 elever
Fritidsledare/skolvärd: uppgifter saknas
Specialpedagog/speciallärare: ca 360 elever
Kurator: ca 380 elever
Skolsköterska: ca 900 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 900 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): finns ej
Särskilt stöd: stugor i matte, engelska och läxhjälp
Moderna språk: arabiska, franska, japanska, spanska
och tyska
Planerade yrkesutgångar: endast högskoleförberedande program

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Humanistiska programmet
¡¡ kultur
Samhällsvetenskapsprogrammet.

Besöksadress: Bergsbrunnagatan 1, 751 06 Uppsala
Telefon: 018-68 00 00
E-post: patrik.lundh@folkuniversitetet.se
www.folkuniversitetet.se/igu

¡¡ samhällsvetenskap
Introduktionsprogram
Preparandutbildning
Språkintroduktion
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IT-GYMNASIET UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”IT-gymnasiets breda utbildningar passar alla. Våra elever kan IT
oavsett om det gäller musik, programmering, mediekommunikation eller naturvetenskap.
IT- Gymnasiet erbjuder en trygg, ambitiös och kreativ miljö och vi har funnits i Uppsala
sedan 2002”.

Skolans storlek: ca 340 elever
Klassernas storlek: ca 18–32 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser? ja, idrottsundervisningen
Lunch: eleverna äter mat från en cateringfirma i vår
egen skolmatsal.
Idrott: bedrivs i olika lokaler beroende på aktivitet
Bibliotek: skolbibliotek finns på skolan
Andel behöriga lärare
i teoretiska ämnen: 95%
i yrkesämnen: 100 %
Antal elever per heltidsanställd
Lärare: ca 12,9 elever
Fritidsledare/skolvärd: uppgifter saknas
Specialpedagog/speciallärare: ca 340 elever
Kurator: ca 560 elever
Skolsköterska: ca 850 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 680 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): 15 veckors APL på
el- och energiprogrammet.
Särskilt stöd: resurslektioner samt schemalagt studiestöd för samtliga elever
Moderna språk: franska, japanska, spanska och tyska
Planerade yrkesutgångar: EE: nätverks- och
supporttekniker

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
El- och energiprogrammet
¡¡ dator- och kommunikationsteknik
Estetiska programmet
¡¡ musik
Naturvetenskapsprogrammet
¡¡ naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet
¡¡ medier, information och kommunikation
Teknikprogrammet

Besöksadress: Rapsgatan 8
Telefon: 018-18 22 70
E-post: info.uppsala@it-gymnasiet.se
www.it-gymnasiet.se/uppsala

84

¡¡ informations- och medieteknik
Erbjuder fjärde tekniskt år
Introduktionsprogram
Preparandutbildning
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JENSEN GYMNASIUM UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”Jag är stolt över våra skickliga lärare som hjälper dig att nå dina
mål. Våra utbildningar kännetecknas av träning för verkligheten och förbereder dig
för högskolestudier och framtida yrkesliv. På lektionerna råder ordning och arbetsro.”

Skolans storlek: ca 310 elever
Klassernas storlek: ca 32 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser: ja, idrotten på
olika platser beroende på aktivitet
Lunch: i egen matsal på Norrlands nation
Idrott: på olika platser beroende på aktivitet
Bibliotek: eget skolbibliotek
Andel behöriga lärare
i teoretiska ämnen: 92 %
i yrkesämnen: inte aktuellt
Antal elever per heltidsanställd
Lärare: 16,3 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog/speciallärare: ca 600 elever
Kurator: ca 750 elever
Skolsköterska: ca 750 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 750 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): ges inte
Särskilt stöd: vi har bokningsbara undervisningspass i flera
ämnen varje vecka, utöver ordinarie undervisning. Coachtid
både i helklass och individuellt
Moderna språk: franska, tyska och spanska
Planerade yrkesutgångar: endast högskoleförberedande program

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Ekonomiprogrammet
¡¡ ekonomi
¡¡ juridik

Besöksadress: Gamla torget 7

Naturvetenskap

Telefon: 018-418 21 00

¡¡ naturvetenskap

E-post: Lisa.Helin@jenseneducation.se
www.jensengymnasium.se

Samhällsvetenskapsprogrammet
¡¡ beteendevetenskap

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
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KATEDRALSKOLAN UPPSALA, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Här trivs eleverna och lär sig mycket. Det beror på alla goda kamrater,
våra duktiga lärare, föreningarna och en tillåtande miljö. Dessutom har vi en hel del
musikaktiviteter och allt detta tillsammans gör att vi får en bra atmosfär i skolan.
Du är också välkommen hit!”.

Skolans storlek: ca 1200 elever
Klassernas storlek: ca 30 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser?
ja, Skolgatan 2 och Skolgatan 53
Lunch: eleverna äter lunch i egen matsal
Idrott: egen idrottshall och gym
Bibliotek: eget skolbibliotek
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: 100 %
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 16 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog/speciallärare: ca 550 elever
Kurator: ca 1200 elever
Skolsköterska: ca 600 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 600 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): 15 veckor på
barn- och fritidsprogrammet
Särskilt stöd: vi driver egen mattestuga och har
tekniska hjälpmedel för individuell anpassning för elever i behov av särskilt stöd.
Moderna språk: franska, tyska, spanska (i dessa språk
erbjuds steg 1–5), italienska, ryska och japanska
Planerade yrkesutgångar: BF: barnskötare, personlig
assistent och elevassistent

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Barn- och fritidsprogrammet
¡¡ pedagogiskt arbete
Humanistiska programmet
¡¡ kultur
¡¡ språk
International Baccalaureate Diploma Programme
Naturvetenskapsprogrammet
¡¡ naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet

Besöksadress: Skolgatan 2,

¡¡ beteendevetenskap
¡¡ samhällsvetenskap

753 75 Uppsala
Telefon: 018-56 81 66
E-post: kansli@katedral.se

Introduktionsprogram
Yrkesintroduktion

www.katedral.se
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KUNSKAPSGYMNASIET UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”Kunskapsgymnasiet är en trivsam skola med omtyckta lärare. Vi
utvecklar ständigt våra program för att erbjuda en utbildning i framkant. Vi samarbetar
med universitet och näringsliv i projekt som breddar och fördjupar studierna.”

Skolans storlek: ca 200 elever
Klassernas storlek: ca 20 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser?
ja, idrotten sker på Science park, Campus 1477
Lunch: i skolans matsal
Idrott: bedrivs på Science park, Campus 1477
Bibliotek: finns på skolan
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: ej aktuellt
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 13 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog/speciallärare: ca 400 elever
Kurator: ca 400 elever
Skolsköterska: ca 400 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 400 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): finns inte
Särskilt stöd: speciallärare, studiehandledning
Moderna språk: spanska, tyska, franska

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Ekonomiprogrammet
¡¡ ekonomi
¡¡ juridik
Naturvetenskap
¡¡ naturvetenskap
¡¡ naturvetenskap och samhälle
Samhällsvetenskapsprogrammet
¡¡ beteendevetenskap
¡¡ samhällsvetenskap
Teknikprogrammet
¡¡ samhällsbyggande och miljö

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 21, 75237 Uppsala
Telefon: 08-510 081 80
E-post: info.uppsala@kunskapsgymnasiet.se

Introduktionsprogram
Preparandutbildning
Språkintroduktion

www.kunskapsskolan.se
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LINNÉGYMNASIET UPPSALA, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Linnégymnasiet är Uppsalas minsta kommunala gymnasieskola
och passar den som själv kan och vill ta ansvar för sitt eget lärande. Linnégymnasiet
ligger i hjärtat av staden. Lugnt och flexibelt med ansvar är vårt signum.”

Skolans storlek: ca 80 elever
Klassernas storlek: ca 10–15 elever. Varierar
beroende på kurs.
Bedrivs undervisningen på flera adresser?
ja, idrotten på annan adress.
Lunch: eleverna äter lunch på skolan
Idrott: i Missionskyrkans hall
Bibliotek: i samarbete med Celsiusskolans bibliotek
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 92 %
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 17 elever
Fritidsledare/skolvärd: ca 158 elever
Specialpedagog/speciallärare: ca 158 elever
Kurator: ca 263 elever
Skolsköterska: ca 158 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 500 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): ges inte
Särskilt stöd: En hög bemanning av specialpedagog
och skolsköterska.
Moderna språk: italienska, spanska. Andra språk ges i
samarbete med andra gymnasieskolor
Planerade yrkesutgångar: endast högskoleförberedande program

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR

L I N N É
GYMNASIET
UPPSALA

Besöksadress: Västra Strandgatan 11, D-huset
Telefon: 018-727 20 21

Naturvetenskapsprogrammet
¡¡ naturvetenskap och samhälle
Samhällsvetenskapsprogrammet
¡¡ beteendevetenskap
¡¡ samhällsvetenskap

E-post: info@linnegymnasiet.se
www.linnegymnasiet.se
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LUNDELLSKA SKOLAN UPPSALA, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Vi erbjuder lärarledd undervisning med arbetsformer som främjar
kreativitet, förmåga att samarbeta och ansvarstagande. Vi gör alltid vårt yttersta för
att varje elev skall lyckas och få de kunskaper som behövs för framtidens möjligheter
och utmaningar.”

Skolans storlek: ca 1 050 elever
Klassernas storlek: ca 32 elever. Elevgrupper mellan
ca 16–32 elever anpassat efter vad eleverna jobbar med.
Bedrivs undervisningen på flera adresser? nej
Lunch: eleverna äter lunch i egen restaurang några
minuters gångväg från huvudbyggnaden.
Idrott: skolan har egen idrottshall och eget gym/
styrketräningsanläggning.
Bibliotek: skolan har eget bibliotek
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: 100 %
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 15 elever
Fritidsledare/skolvärd: ca 475 elever
Specialpedagog/speciallärare: ca 350 elever
Kurator: ca 450 elever
Skolsköterska: ca 700 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 500 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): vård och
omsorgsprogrammet har minst 15 veckor
Särskilt stöd: extra undervisning i engelska, matematik,
fysik och kemi via studiestugor. All kurslitteratur finns inläst.
Moderna språk: spanska, franska, tyska, italienska samt
andra språk i samarbete med de kommunala skolorna.
Planerade yrkesutgångar: VO: psykiatri, akutsjukvård,
specialpedagogik

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Ekonomiprogrammet
¡¡ ekonomi
¡¡ juridik
särskild variant musik kan
sökas på programmet
Naturvetenskapsprogrammet
¡¡ naturvetenskap
¡¡ naturvetenskap och
samhälle
särskild variant musik kan
sökas på programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Besöksadress: Lägerhyddsvägen 36,

¡¡ beteendevetenskap

75643 Uppsala

¡¡ samhällsvetenskap

Telefon: 018-18 91 00

särskild variant musik kan
sökas på programmet

E-post: kontakt@skrapan.uppsala.se

Vård- och omsorgsprogrammet (även lärling)
Introduktionsprogram
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
Resursenheten
Samhällsvetenskapsprogrammet
¡¡ beteendevetenskap
Individuellt alternativ
Preparandutbildning

www.lundellska.se
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MAGELUNGENS GYMNASIESKOLA
UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”Magelungens gymnasieskola är en skola för elever i behov av
omfattande särskilt stöd. Vi erbjuder en lugn och trygg miljö med individuellt
utformade upplägg och förstärkt elevhälsa.”

Skolans storlek: ca 30–40 elever
Klassernas storlek: ca 4–8 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser?
viss undervisning i idrott och hälsa bedrivs t ex
utomhus eller på badhus
Lunch: eleverna äter lunch på skolan
Idrott: undervisningen bedrivs till övervägande del i
skolans lokaler
Bibliotek: finns i skolans lokaler
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 100%
i yrkesämnen: ej aktuellt
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 6–7 elever
Fritidsledare/skolvärd:
Specialpedagog/speciallärare: ca 60 elever
Kurator: ca 30–40 elever
Skolsköterska: ca 100 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 100 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): kan ordnas inom
ramen för individuellt alternativ om det finns behov.

Särskilt stöd: vår målgrupp är elever i behov av omfattande särskilt stöd med sociala, psykosociala eller
neuropsykiatriska bekymmer. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång arbetar vi med små
grupper, hög personaltäthet, förstärkt elevhälsa och
individuellt utformade upplägg, utifrån varje elevs förutsättningar och behov. För elever inom AST-spektret har
vi en särskild grupp med extra anpassningar. Våra elever
har tillgång till digitala hjälpmedel, egen dator, inläsningstjänst, talsyntes med mera.
Moderna språk: spanska, tyska, franska

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Samhällsvetenskapsprogrammet
¡¡ samhällsvetenskap

Besöksadress:

Introduktionsprogram

Telefon: 076-3099935

Individuellt alternativ

E-post:

Preparandutbildning

www.magelungen.com
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PRAKTISKA GYMNASIET UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”Praktiska gymnasiet i Uppsala är en lärlingsliknande gymnasieskola
med små klasser och mycket praktik. Vi vänder oss till dig som vill lära dig ett yrke
under din gymnasietid och samtidigt få behörighet från ett nationellt program.”

Skolans storlek: ca 200 elever
Klassernas storlek: ca 15 elever/klass
Bedrivs undervisningen på flera adresser?
ja, idrotten på annan adress.
Lunch: eleverna äter lunch på extern restaurang
Idrott: i varierande lokaler beroende på aktivitet
(ex: Actic gym, Fyrishov, UTK-hallen)
Bibliotek: eget skolbibliotek och samarbetar med
Uppsala stadsbibliotek.
Andel behöriga lärare,:
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: 40 %
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 10 elever
Skolvärd: finns
Specialpedagog/speciallärare: ca 300 elever
Kurator: ca 450 elever
Skolsköterska: ca 450 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 600 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): APL på alla
program, ca 35–50 % av utbildningen.

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR

Särskilt stöd: små schemalagda stödgrupper

Bygg- och anläggningsprogrammet

Industritekniska
programmet

Planerade yrkesutgångar: BA: målare, träarbetare

¡¡ husbyggnad

¡¡ svetsteknik

¡¡ måleri
El- och energiprogrammet

VVS- och
fastighetsprogrammet

maskinmekaniker, personbilsmekaniker,

¡¡ elteknik

¡¡ VVS

billackerare, bilskadereparatör, HA: butikssäljare,

Fordons- och transportprogrammet

Introduktionsprogram

¡¡ karosseri- och lackering

Programinriktat
individuellt val ej EE

EE: installationstekniker, FT: lastbilsmekaniker,

HV: florist, IN: svetsare, VF: VVS-montör

¡¡ lastbil och mobila
maskiner
¡¡ personbil

Yrkesintroduktion FT,
HA, HV, IN

Handels- och administrationsprogrammet
¡¡ handel och service

Besöksadress: Sylveniusgatan 1, Uppsala

Hantverksprogrammet

Telefon: 018-17 13 33

¡¡ florist

E-post: uppsala@praktiska.se

¡¡ låssmed

praktiska.se/uppsala
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REALGYMNASIET UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”Du kombinerar ditt stora intresse med en riktigt bra utbildning som
leder till jobb och vidare studier. Du får värdefulla yrkeskontakter genom våra branschsamarbeten och möjlighet till diplomeringar, internationell APL och högskolebehörighet.”

Skolans storlek: ca 150 elever
Klassernas storlek: från ca 20–25 elever i helklass,
5-16 elever i profilämnen
Bedrivs undervisningen på flera adresser? ja,
Kungsängsgatan 12 och Islandsgatan 2 (stylistlokaler) och
idrott på annan adress.
Lunch: eleverna kan välja mellan 7–8 olika restauranger i city
Idrott: eleverna har idrott i idrottssal och på olika platser
utifrån aktivitet, exempelvis UTK, Actic, Uppsala Danscenter
och Uppsala Klättercenter.
Bibliotek: vi har ett eget mindre bibliotek och även ett digitalt bibliotek genom vår lärplattform Fronter
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: 60%
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 12 elever
Fritidsledare/skolvärd: uppgift saknas
Specialpedagog/speciallärare: ca 730 elever
Kurator: ca 417 elever
Skolsköterska: ca 486 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 514 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): 18 veckor APL på
samtliga program.
Särskilt stöd: resurstider i svenska, engelska och matematik. Digitala hjälpmedel. Avtal med Konsultativt stöd.
Moderna språk: ingår inte i skolans program
Planerade yrkesutgångar: HV: hår- och makeupstylist
NB: djurvård, arbete med hundar, hästskötare,
naturguide

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Hantverksprogrammet
¡¡ stylist
Naturbruksprogrammet
¡¡ djur
¡¡ skog

Besöksadress: Kungsängsgatan 12
Telefon: 018-480 10 81
E-post: uppsala@realgymnasiet.se

Introduktionsprogram
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion HV

www.realgymnasiet.se/uppsala
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ROSENDALSGYMNASIET UPPSALA, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Rosendalsgymnasiet har med våra tre program drygt 900
elever. För oss är det viktigaste att våra elever trivs och känner sig trygga i en
lagom stor skola. Det är när man trivs det också går bäst med studierna.”

Skolans storlek: ca 900 elever
Klassernas storlek: klasserna har ca 20 elever och
slås ibland samman till grupper om ca 40 elever.
Bedrivs undervisningen på flera adresser? nej
Lunch: eleverna äter lunch tillagad på skolan
Idrott: äger rum i Rosendalshallen
Bibliotek: eget skolbibliotek med bibliotekarie och
assistent anställd.
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: finns ej
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 18 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog/speciallärare: ca 900 elever
Kurator: ca 600 elever
Skolsköterska: ca 700 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 600 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): finns ej
Särskilt stöd: speciallärare, ämnesstöd i grupp
eller enskilt
Moderna språk: franska, spanska, tyska och
italienska på skolan och övriga språk i samarbete
med andra kommunala skolor.
Planerade yrkesutgångar: endast högskoleförberedande program

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Naturvetenskapsprogrammet
¡¡ naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet

Besöksadress: Husargatan 8
Telefon: 018-727 33 30
E-post: rosendalsgymnasiet@uppsala.se

¡¡ samhällsvetenskap
Introduktionsprogram
Språkintroduktion

www.rosendalsgymnasiet.se
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SJÖGRENSKA GYMNASIET KNIVSTA, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Sjögrenska är en skola med yrkesprogram och introduktionsprogram. Vi har ett mycket bra samarbete med näringslivet vilket gör att eleverna
får stor yrkeserfarenhet. Vi kan stolt berätta att majoriteten av eleverna har jobb när
de tar studenten.”

Skolans storlek: ca 100 elever
Klassernas storlek: ca 15–25 elever, mindre grupper i
yrkesämnen
Bedrivs undervisningen på fler adresser? nej
Lunch: eleverna äter lunch i skolans matsal
Idrott: undervisningen sker i kommunens idrottshall
som ligger intill skolan
Bibliotek: skolan delar bibliotek med Thunmansskolan
som ligger på samma skolgård
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: 50 %
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 9 elever
Fritidsledare/skolvärd: verksamhet på rasterna
Specialpedagog/speciallärare: ca 80 elever
Kurator: ca 100 elever
Skolsköterska: ca 200 elever
Studie- och yrkesvägledare: vid behov
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): hälften av utbildningen sker praktiskt tillsammans med en yrkesutbildad
handledare på en arbetsplats. Eleverna har APL 2-3
dagar i veckan

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR

Särskilt stöd: specialpedagog som stöd i klassen eller i
mindre grupp

¡¡ pedagogiskt arbete (enbart lärling)

Barn- och fritidsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet

Moderna språk: nej

¡¡ personbil (enbart lärling)

Planerade yrkesutgångar: BF: barnskötare FT:
personbilsmekaniker, HA: butikssäljare, VO: hälsaoch sjukvård, funktionshinder, psykiatri, omsorg

Handels- och administrationsprogrammet
¡¡ handel och service (enbart lärling)
Vård- och omsorgsprogrammet (enbart lärling)
Introduktionsprogram
Individuellt alternativ
Preparandutbildning

Besöksadress: Valloxvägen 2A,

Programinriktat individuellt val

741 42, Knivsta

Språkintroduktion

Telefon: 018-34 72 64

Yrkesintroduktion

www.sjogrenska.knivsta.se
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THOREN BUSINESS SCHOOL UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”I en unik och trygg miljö i bankhuset på Stora Torget trivs och utvecklas
lärare och elever varje dag tillsammans med näringslivet. Sedan 2007 har vi med stolthet
sett våra elever gå vidare till anställning, fortsatta studier och eget företagande.”

Skolans storlek: ca 350 elever
Klassernas storlek: ca 20–32 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser? nej
Lunch: i egen matsal
Idrott: Fyrisfjädern och Fyrishov
Bibliotek: eget skolbibliotek
Andel behöriga lärare:
I teoretiska ämnen: 95 %
I yrkesämnen: 95 %
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 16 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog/speciallärare: ca 600 elever
Kurator: ca 750 elever
Skolsköterska: ca 750 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 600 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): handels- och
administrationsprogrammet har 22 veckor praktik.
Övriga har 11 veckor praktik.
Särskilt stöd: alla elever erbjuds extra stöd i form av
coachtid 4 H/vecka samt vid behov ytterligare ämnesstöd
2h/vecka
Moderna språk: franska, italienska, spanska, tyska
och kinesiska
Planerade yrkesutgångar: HA: säljare, egen företagare

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Ekonomiprogrammet
¡¡ ekonomi
¡¡ juridik
Handels- och administrationsprogrammet
¡¡ handel och service

Besöksadress: Stora Torget 7

Samhällsvetenskapsprogrammet

Telefon: 018-700 11 30

¡¡ beteendevetenskap

E-post: uppsala@tbschool.se

¡¡ medier, information och kommunikation

www.affarsgymnasiet.uppsala
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UPPSALA ESTETISKA GYMNASIUM
UPPSALA, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Här får du utveckla din kreativitet och förbereda dig för högskolan
inom medier, design, arkitektur, spel, illustration och musik. Vi arbetar professionellt
med moderna redskap såsom iPad, MacBook, iMac, TV-, foto- och ljudstudior.”

Skolans storlek: ca 300 elever
Klassernas storlek: ca 20 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser? ja
Lunch: eleverna äter lunch på skolan
Idrott: egen idrottshall finns
Bibliotek: eget bibliotek
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 100 %
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 10 elever
Fritidsledare: finns ej
Specialpedagog/speciallärare: ca 150 elever
Skolsköterska: ca 600 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 500 elever.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): ingen APL
Särskilt stöd: läxhjälp erbjuds
Moderna språk: elever som önskar läsa moderna
språk kommer att organiseras med andra skolor.
Planerade yrkesutgångar: endast högskoleförberedande program

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Estetiska programmet
¡¡ bild och formgivning
¡¡ estetik och media
¡¡ musik
särskilda varianter
¡¡ serieteckning och illustration
¡¡ speldesign

Besöksadress: Skolgatan 53
Telefon: 018-727 97 00
E-post: uppsalaestetiska@uppsala.se

Introduktionsprogram
Preparandutbildning

estetiska.uppsala.se
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UPPSALA YRKESGYMNASIUM EKEBY
UPPSALA, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”På Ekeby erbjuder vi yrkesutbildningar som leder direkt vidare
till riktiga jobb i populära branscher, professionellt utrustade utbildningslokaler och
lärare med branschvana. Allting i en trygg miljö med riktigt god stämning.”

Skolans storlek: ca 470 elever
Klassernas storlek: 15–32 elever. Mindre grupper i
yrkesämnen, större grupper i teoretiska ämnen.
Bedrivs undervisningen på flera adresser? nej
Lunch: eleverna äter lunch i vår elevrestaurang där
våra elever från Restaurang- och livsmedelsprogrammet hjälper till med matlagningen
Idrott: skolan har idrottshall och gym
Bibliotek: skolan har eget skolbibliotek med behörig
bibliotekarie
Andel behöriga lärare
i teoretiska ämnen: 97 %
i yrkesämnen: 90 %
Antal elever per heltidsanställd
Lärare: ca 13,6 elever

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR

Fritidsledare/skolvärd: finns ej

Barn- och fritidsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

¡¡ fritid och hälsa
(enbart lärling)

¡¡ handel och service
(enbart lärling)
LIU kan sökas på programmet. För mer information
se sidan 9.
Hotell- och turismprogrammet

Specialpedagog/speciallärare: ca 235 elever
Kurator: ca 470 elever
Skolsköterska: ca 470 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 470 elever.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): Alla skolförlagda
utbildningar har minst 15 veckors APL. Lärlingsutbildningarna har minst halva studietiden förlagd på
arbetsplatser.
Särskilt stöd: vi har en stuga med specialpedagoger
dit alla som vill/behöver kan gå.
Moderna språk: tyska
Planerade yrkesutgångar: EE: installationselektriker
HT: arbete på hotell och konferensanläggningar i hela
världen RL: bagare, konditor, kock+butik,
kock+servitris/servitör
Besöksadress: Ekeby Bruk
752 75 Uppsala

¡¡ pedagogiskt arbete
(enbart lärling)
Bygg- och anläggningsprogrammet
¡¡ husbyggnad (enbart
lärling)
¡¡ mark och anläggning
(enbart lärling)
¡¡ måleri (enbart lärling)
El- och energiprogramet
¡¡ dator- och kommunikationsteknik
(enbart lärling)
¡¡ elteknik
Fordons- och transportprogrammet
¡¡ personbil (enbart lärling)
Hantverksprogrammet
¡¡ övriga hantverk
(enbart lärling)

¡¡ hotell och konferens
(även lärling)
Restaurang- och
livsmedelsprogrammet
¡¡ bageri och konditori
(även lärling)
¡¡ färskvaror, delikatesser
och catering
(enbart lärling)
¡¡ kök och servering
(även lärling)

Introduktionsprogram
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion RL

Telefon: 018-17 99 00
E-post: exp.ekeby@uppsala.se
www.yrkesgymnasium.uppsala.se
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UPPSALA YRKESGYMNASIUM JÄLLA
UPPSALA, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Här har vi förmånen att arbeta i en unik miljö vilket ger eleverna
goda förutsättningar att varva teori med praktik. Det tror jag är en bidragande faktor
till att våra elever har en hög anställningsbarhet efter avslutade gymnasiestudier.”

Skolans storlek: ca 400 elever
Klassernas storlek: ca 28–32 elever i de gymnasiegemensamma ämnena. I karaktärsämnena är gruppstorlekarna mellan 8 och 20 elever.
Bedrivs undervisningen på flera adresser? ja
Lunch: eleverna äter lunch i skolans matsal
Idrott: bedrivs i skolans idrottshall
Bibliotek: eget bibliotek med en bibliotekarie
anställd.
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: 68 %
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 9 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog/speciallärare: ca 170 elever
Kurator: ca 230 elever
Skolsköterska: ca 800 elever

Planerade yrkesutgångar: BA: anläggningsfordonsförare,
byggnadssnickare, murare, betongarbetare, plattsättare,
målare, plåtslagare, byggnadsmålare FT: bilskadereparatör,
billackerare, lastbilsmekaniker, lastbilsförare, maskinmekaniker, personbilsmekaniker NB: yrkesmässigt arbete med
häst, djurvårdare, yrkesmässigt arbete med hund,
växtodling, lantbruksdjur, skogsmaskinförare

Studie- och yrkesvägledare: ca 225 elever.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): på naturbruksprogrammet minst 15 veckor. På introduktionsprogrammet
varierar längden från elev till elev.
Särskilt stöd: specialpedagoger
Moderna språk: skolan erbjuder inga moderna språk

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Bygg- och anläggnings-programmet

Fordons- och transportprogrammet

(Läsåret 2018-2019 i lokaler
på Björkgatan 26.)

¡¡ karosseri och lackering
(enbart lärling)

¡¡ anläggningsfordon

¡¡ lastbil och mobila
maskiner (enbart lärling)
¡¡ personbil

¡¡ husbyggnad (även lärling)
¡¡ mark och anläggning
(enbart lärling)
¡¡ måleri (även lärling)

Besöksadress: Jälla Gård

¡¡ plåtslageri

755 94 Uppsala

LIU kan sökas på
programmet. För mer
information se sidan 9.

Telefon: 018-727 96 00
E-post: info@jallagymnasiet.se
www.yrkesgymnasium.uppsala.se

LIU kan sökas på
programmet. För mer
information se sidan 9.
Naturbruksprogrammet
¡¡ djur
¡¡ lantbruk
¡¡ skog
Introduktionsprogram
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
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UVENGYMNASIET UPPSALA, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Vi är ett gymnasium med engagerad och kompetent personal.
Hos oss läser du ett introduktionsprogram med individuella lösningar för att lyckas
med din utbildning. Vi har små undervisningsgrupper och du har ett individuellt
schema utifrån dina behov”.

Skolans storlek: ca 200 elever fördelade på de olika
verksamheterna.
Klassernas storlek: allt från enskild undervisning till
grupper upp till ca 12 elever.
Bedrivs undervisningen på flera adresser?
Branting, Brantingstorget 5
Villa Lugnet, Von Kraemers allé 8
St. Olof, St. Olofgatan 48
Lunch: eleverna äter både frukost och lunch på skolan
Idrott: inte aktuellt
Bibliotek: i samarbete med Celsiusskolan
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: inte aktuellt
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 11 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog/speciallärare: ca 80 elever
Kurator: ca 60 elever
Skolsköterska: ca 150 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 60 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): inte aktuellt
Särskilt stöd: specialpedagog, speciallärare. Vi erbjuder
extra stöd efter elevens behov.
Moderna språk: inte aktuellt
Planerade yrkesutgångar: endast introduktionsprogram.

Besöksadress: Brantingstorget 5

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR

754 34 Uppsala
Telefon: 018-727 20 60
E-post: uveninfo@uppsala.se
www.uven.uppsala.se

Introduktionsprogram
Individuellt alternativ
Språkintroduktion
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WILHELM HAGLUNDS GYMNASIUM
ÖSTHAMMAR, FRISTÅENDE
Rektor berättar: ”Vi har tyngdpunkt på teknik, industri, naturvetenskap och språk. Vi
vill ge möjlighet för alla att utvecklas efter sina önskemål och förmågor. Teoretiskt och
praktiskt lagda elever blandas i klasserna för att komplettera och stimulera varandra.”

Skolans storlek: ca 100 elever
Klassernas storlek: ca 34 elever. I en klass går ca
hälften operatörspaketet och de andra går studiepaketet.
Bedrivs undervisningen på flera adresser? nej
Lunch: eleverna äter lunch på den närliggande
kommunala gymnasieskolan.
Idrott: i den närliggande kommunala sporthallen
Bibliotek: delar skolbibliotek med den närliggande
kommunala gymnasieskolan.
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: 25 %
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 7 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog/speciallärare: ca 1000 elever
Kurator: ca 500 elever
Skolsköterska: ca 500 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 1000 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): APL utförs på
Sandvik Coromant i Gimo i åk 1 och 2. APL i åk 3
är på något av företagets dotterbolag utomlands
och för operatörer även på teknikcollegeföretag i
regionen
Särskilt stöd: specialpedagog, resurstider och
läxläsningshjälp
Moderna språk: tyska, spanska, franska, steg 3–4
Planerade yrkesutgångar: IN: CNC-operatör,
produktionstekniker

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Industritekniska programmet

Besöksadress: Gymnasievägen 2, 74740 Gimo
Telefon: rektor Lena Marklund 0173-850 61
E-post: lena.marklund@sandvik.com
www.whgy.uppsala
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¡¡ produkt- och maskinteknik
Introduktionsprogram
Preparandutbildning
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YRKESGYMNASIET UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”Skolan är en lärlingsutbildning med familjär stämning. Hit söker
de elever som vill ha en utbildning som är anpassad för dagens arbetsmarknad.
Bemötandet är det som sticker ut och här går vi från ord till handling och tar hand
om våra elever.”

Skolans storlek: ca 150 elever
Klassernas storlek: Mindre klasser i yrkesämnen och
ca 20–25 elever i övriga ämnen”
Bedrivs undervisningen på flera adresser? Nej
Lunch: eleverna äter på olika ställen som är upphandlade via elevkortet
Idrott: undervisningen syftar till att eleverna ska få
prova på en variation av idrotter
Bibliotek: skolbibliotek finns i skolbyggnaden
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 100%
i yrkesämnen: ca 50%
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 25 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog/speciallärare: ca 250 elever
Kurator: ca 750 elever
Skolsköterska: ca 750 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 750 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): mer än 50% av
utbildningstiden är APL-förlagd.

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR

Särskilt stöd: det särskilda stödet anpassas utifrån
det behov som finns på skolan.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Moderna språk: ges ej

¡¡ måleri (enbart lärling)

Planerade yrkesutgångar: detta är beroende på
önskan från eleverna och utbudet av APL-platser.

¡¡ husbyggnad (enbart lärling)
Fordons- och transportprogrammet
¡¡ personbil (enbart lärling)
Handels- och administrationsprogrammet
¡¡ handel och service (enbart lärling)
Hantverksprogrammet
¡¡ frisör (enbart lärling)
Industritekniska programmet
¡¡ svetsteknik (enbart lärling)
VVS- och fastighetsprogrammet

Besöksadress: Bergsbrunnagatan 11,
753 23 Uppsala

¡¡ VVS (enbart lärling)
Vård- och omsorgsprogrammet (enbart lärling)

Telefon: Björn Savonen: 070-641 81 24

Introduktionsprogram

http://yrkesgymnasiet.se/orter/uppsala

Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
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YRKESPLUGGET UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: Yrkesplugget är en liten och lugn skola för dig som vill gå på ett
modernt yrkesgymnasium med stort elevfokus. Vi har små klasser, arbetar aktivt med IT
och har nära samarbete med branschen. Välkommen till Yrkesplugget – verklighetens
gymnasieskola.”

Skolans storlek: ca 180 elever
Klassernas storlek: ca 20 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser?
ja, idrotten på annan adress.
Lunch: eleverna äter lunch på sex olika restauranger i
närheten av skolan.
Idrott: oftast i idrottshallen men även på Fyrishov,
Studenternas idrottsplats eller i skolan.
Bibliotek: eget skolbibliotek
Andel behöriga lärare:
i teoretiska ämnen: 100 %
i yrkesämnen: 50 %
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 10 elever
Fritidsledare/skolvärd: ca 184 elever
Specialpedagog/speciallärare: ca 245 elever
Kurator: ca 180 elever
Skolsköterska: ca 350 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 350 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): mellan 15 och 30
veckor beroende på inriktning
Särskilt stöd: kunskapsverkstad i liten grupp,
kompensatoriska hjälpmedel.
Moderna språk: inga
Planerade yrkesutgångar: BA: betongarbetare,
byggnadsmålare, glastekniker, golvläggare,
plattsättare, ställningsbyggare, träarbetare,
väg- och anläggningsarbetare. FT: lastbilsförare,
personbilsmekaniker

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Bygg- och anläggningsprogrammet
¡¡ husbyggnad
¡¡ mark- och anläggning
Fordons- och transportprogrammet
¡¡ personbil
¡¡ transport

Besöksadress: Fyrislundsgatan 80
Telefon: 018-418 86 30
E-post: uppsala@yrkesplugget.se

Introduktionsprogram
Programinriktat individuellt val BA, FT-personbil
Yrkesintroduktion

www.yrkesplugget.se
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Gymnasiesärskolor
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EMANUELGYMNASIET UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”Hos oss förbereds du för ett meningsfullt vuxenliv i arbete,
boende och fritid, alltså ett livslångt lärande.”

Skolans storlek: ca 5 elever
Klassernas storlek: ca 2–3 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser? nej
Lunch: eleverna äter lunch på skolan
Idrott: bedrivs i egen idrottssal och på IFU
Bibliotek: delar bibliotek med övriga skolor inom
LOKS AB
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 3,3 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog: ca 10 elever
Kurator: ca 250 elever
Skolsköterska: ca 250 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 250 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): på programmet
för administration, handel och varuhantering har
eleverna minst 22 veckors APL
Särskilt stöd: ges utifrån varje enskild elevs behov

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Programmet för administration, handel och varuhantering
Individuellt program

Besöksadress: Axel Johanssons gata 3
Telefon: 018 16 14 60
www.loks.se
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HÖGBERGSSKOLANS GYMNASIESÄRSKOLA
TIERP, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”På Högbergsskolan i Tierp strävar vi efter att varje elev ska lyckas, känna
lust att lära samt vara förberedd för vuxenlivet. Vi är en mindre skola med familjär känsla
där det goda bemötandet står i centrum.”

Skolans storlek: ca 20 elever
Klassernas storlek: ca 5–10 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser? nej
Lunch: eleverna äter lunch på skolan
Idrott: eleverna har idrott i skolans idrottshall
Bibliotek: skolan har eget bibliotek
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 3,3 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog: ca 10 elever
Kurator: ca 250 elever
Skolsköterska: ca 250 elever
Studie- och yrkesvägledare: i samarbete med SRT
(Särskolans Resursteam Norduppland)
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): eleverna har 22
veckors APL i samarbete med Tierps kommun och
lokala näringsidkare.
Särskilt stöd: undervisning i små grupper med
individanpassade hjälpmedel, lokaler och pedagogik
i samarbete med särskolans resursteam.

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Besöksadress: Palmgatan 11–13

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

815 80 Tierp

Programmet för fordonsvård och godshantering

Telefon: 0293-21 83 64

Programmet för hälsa, vård och omsorg

E-post: hogbergsskolan@tierp.se

Individuellt program

www.hogbergsskolan.se
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KAJAN FRISKOLA UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: ”Undervisning med grund i TBA (Tillämpad BeteendeAnalys).
Inlärningen genomsyras av en positiv grundsyn där elevernas starka sidor och
positiva förmågor förstärks. Alla elever ska känna att de lyckas och är duktiga.”

Skolans storlek: ca 63 elever
Klassernas storlek: ca 1–9 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser?
ja, idrotten på annan adress.
Lunch: mottagningskök där maten levereras från
cateringfirma
Idrott: i intilliggande idrottshall, Studenternas IP
på gångavstånd, Fyrisfjädern och Fyrishov
Bibliotek: avtal med Uppsala Stadsbibliotek
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 4,75 elever
Fritidsledare: ca 18,5 elever
Specialpedagog: ca 25 elever
Kurator: vid behov
Skolsköterska: vid behov
Studie- och yrkesvägledare: vid behov
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): mängden praktik
planeras individuellt efter behov och i samarbete
med vårdnadshavare
Särskilt stöd: personaltätheten i klasserna baseras på
elevernas stödbehov

Besöksadress: Ulleråkersvägen 42 B
Telefon: 018-15 43 05
E-post: info@kajanfriskola.se
www.kajanfriskola.se
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PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Individuellt program
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LABANSKOLAN UPPSALA, FRISKOLA
Rektor berättar: Sedan 1997 har vi använt Sherborneövningar som bygger upp elevernas rörelseglädje, kroppsmedvetenhet, tillit och kommunikativa förmåga.
Empati, samspel och självförtroende ökar, vilket ger positiv effekt även i den teoretiska
undervisningen.”

Skolans storlek: 14 elever varav 4 på Individuellta
programmet
Klassernas storlek: ca 4–6 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser?
ja, idrott delvis på annan adress
Lunch: mat levereras från närliggande kommunal
skola
Idrott: i kommunens idrottshallar, UTK,
skolans dramasalong
Bibliotek: har avtal för skolbiblioteksservice
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 4,2 elever
Fritidsledare/skolvärd: ca 2,6 elever
Specialpedagog: ca 14 elever
Kurator: vid behov
Skolsköterska: 2 tim/v eller vid behov
Studie- och yrkesvägledare: vid behov
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): för individuella
programmet planeras praktik tillsammans med
vårdnadshavare och elev utifrån elevens behov och
önskemål
Särskilt stöd: små undervisningsgrupper där
undervisningen anpassas efter individens behov

Besöksadress: Levertinsgatan 31, 754 30 Uppsala
Telefon: 018-50 50 70
E-post: info@labanskolan.se
www.labanskolan.se

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Programmet för estetiska verksamheter
Individuellt program
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UPPSALA GYMNASIESÄRSKOLA FYRIS
UPPSALA, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Vi utvecklar lärandet i en miljö där vi utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Hos oss får eleverna det stöd de behöver för att luckas med
sin utbildning!”

Skolans storlek: ca 70 elever
Klassernas storlek: ca 5–10 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser? nej
Lunch: eleverna äter lunch i skolans matsal eller i
sin del av skolan utifrån behov.
Idrott: bedrivs i egen idrottshall och idrottsplan
Bibliotek: eget skolbibliotek
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 5 elever
Specialpedagog: ca 70 elever
Kurator: ca 70 elever
Skolsköterska: ca 70 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 70 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): de nationella
programmen har 22 veckors APL.
Särskilt stöd: utifrån varje enskild elevs behov

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Programmet för administration,
handel och varuhantering

Besöksadress: Götgatan 17–21

Programmet för estetiska verksamheter

Telefon: 018-727 97 00

Programmet för hotell, restaurang och bageri

E-post: kansli@fyrisskolan.uppsala.se
www.fyrisskolan.uppsala.se
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Programmet för hälsa, vård och omsorg
Individuellt program
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UPPSALA GYMNASIESÄRSKOLA JÄLLA
UPPSALA, KOMMUNAL
Rektor berättar: ”Jällagymnasiet har lång erfarenhet av att arbeta med elever i behov
av anpassat och särskilt stöd. Vi har engagerad personal som har en tydlig pedagogisk
tanke med sitt arbete och det är viktigt för att eleverna ska lyckas med sina studier.”

Skolans storlek: ca 30 elever
Klassernas storlek: ca 5–8 elever
Bedrivs undervisningen på flera adresser? ja,
även på Uppsala gymnasiesärskola Fyris.
Lunch: eleverna äter lunch i skolans matsal
Idrott: skolan har egen idrottshall
Bibliotek: eget skolbibliotek
Antal elever per heltidsanställd:
Lärare: ca 5 elever
Fritidsledare/skolvärd: finns ej
Specialpedagog: ca 30 elever
Kurator: ca 30 elever
Skolsköterska: ca 30 elever
Studie- och yrkesvägledare: ca 30 elever
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): minst 22 veckor
på skog, mark och djur och på individuella
programmet efter elevens behov.
Särskilt stöd: små undervisningsgrupper och
individuell undervisning efter elevernas behov.

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Besöksadress: Jälla Gård, 755 94 Uppsala

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Telefon: 018-727 96 00

Programmet för fordonsvård och godshantering

E-post: info@jallagymnasiet.se
www.jalla.uppsala.se

Programmet för skog, mark och djur
Individuellt program
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ÖPPET HUS
Du och din vårdnadshavare är välkomna att besöka gymnasieskolorna! Skolorna tar även
emot dig som elev på studiebesök. Du får följa med en klass under ordinarie lektioner
och se lite av skolans vardag, vilket kan vara ett bra stöd för dig i ditt val. Kontakta din
studie- och yrkesvägledare för mer information.

Bruksgymnasiet
¡¡ 21 november
¡¡ 30 januari

IT-gymnasiet
2017
2018

17.30-20.00
17.30-20.00

2017
2018

18.00-20.00
18.00-20.00

2017
2018

17.00-19.00
17.00-19.00

2017
2018

17.00-20.00.
17.00-19.00

2017
2017
2018
2018

17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00

2017
2018
2018

17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00

2017

15.00-20.00

Linnégymnasiet

17.00-18.30
13.00-14.00
17.00-18.30

Lundellska skolan

Celsiusskolan
¡¡ 22 november
¡¡ 7 februari

Cultus gymnasium
¡¡ 22 november
¡¡ 31 januari

Fyrisskolan
¡¡ 22 november
¡¡ 31 januari

Grillska gymnasiet
¡¡ 21 november
¡¡ 7 december
¡¡ 25 januari
¡¡ 3 maj

Hagströmska gymnasiet
¡¡ 29 november
¡¡ 30 januari
¡¡ 3 maj

Högbergsskolan
¡¡ 22 november

Internationella gymnasiet
¡¡ 22 november
¡¡ 27 januari
¡¡ 2 maj
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2017
2018
2018

¡¡ 19 oktober
¡¡ 18 november
¡¡ 22 november
¡¡ vecka 49, prova-på-dagar
¡¡ 24 januari
¡¡ vecka 5, prova-på-dagar
¡¡ 3 maj

2017
2017
2017

17.00-20.00
11.00-14.00
17.00-20.00

2018

17.00-20.00

2018

17.00-20.00

2017
2018
2018

18.00-19.30
18.00-19.30
18.00-19.30

2017
2018

17.00-20.00
17.00-19.00

2017
2017
2018
2018

17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00

2018
2018

11.00-14.00
17.00-19.00

2017
2018

17.00-20.00
17.00-19.00

2017
2018

18.00-21.00
18.00-20.00

Jensen gymnasium
¡¡ 16 november
¡¡ 6 februari
¡¡ 3 maj

Katedralskolan
¡¡ 22 november
¡¡ 7 februari

Kunskapsgymnasiet
¡¡ 21 november
¡¡ 29 november
¡¡ 1 februari
¡¡ 3 maj

Labanskolan
¡¡ 20 januari
¡¡ 30 januari
¡¡ 22 november
¡¡ 7 februari
¡¡ 21 november
¡¡ 1 februari
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Magelungens gymnasieskola
¡¡ 22 november
¡¡ 25 januari
¡¡ 7 maj

Uppsala yrkesgymnasium Jälla *

2017
2018
2018

16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00

2017
2018
2018

17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00

2017
2017
2018
2018
2018

12.00-14.00
18.00-20.00
12.00-14.00
hela dagen
16.00-18.00

2017
2018

18.00-21.00
18.00-20.00

Praktiska gymnasiet
¡¡ 21 november
¡¡ 30 januari
¡¡ 2 maj

Realgymnasiet
¡¡ 18 november
¡¡ 28 november
¡¡ 27 januari
¡¡ 6 februari
¡¡ 26 april

Thoren Business School
¡¡ 18 november
¡¡ 29 november
¡¡ 1 februari
¡¡ 10 februari
¡¡ 2 maj
¡¡ 14 maj

2017
2017
2018
2018
2018

10.30-13.00
9.00-13.00
10.30-13.00
9.00-13.00
18.00-19.00

2017
2018

17.30-20.00
17.30-20.00

2017
2017
2018
2018

12.00-14.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00

2017

16.00-19.00

Uvengymnasiet
¡¡ Boka in ett personligt besök

Wilhelm Haglunds

Rosendalsgymnasiet
¡¡ 21 november
¡¡ 1 februari

¡¡ 25 november
¡¡ 1 december, prova-på-dag
¡¡ 20 januari
¡¡ 2 februari, prova-på-dag
¡¡ 8 maj

2017
2017
2018
2018
2018
2018

12.00-14.00
17.00-19.00
17.00-19.00
12.00-14.00
17.00-19.00
17.00-18.00

¡¡ 21 november
¡¡ 30 januari

Yrkesgymnasiet
¡¡ 18 november
¡¡ 7 december
¡¡ 31 januari
¡¡ 3 maj

Yrkesplugget
¡¡ 21 november
på Kungsgatan 66

* Öppet hus för Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning
husbyggnad, måleri och plåtslageri är på Björkgatan 26.
.

Uppsala estetiska gymnasium
¡¡ 22 november
¡¡ 31 januari

2017
2018

17.00-20.00
17.00-19.00

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
¡¡ 18 november
¡¡ 20 januari
¡¡ 2 maj

2017
2018
2018

11.00-14.00
11.00-14.00
17.00–19.00

Produktion: Uppsala kommun.
Foto: Alex och Martin s. 12–72. Uppsala kommun s. 3.
Respektive skola har bidragit med egna bilder till s. 75–109.
Vi reserverar oss för eventuell information som kan ha tillkommit,
ändrats eller fastställts efter att katalogen publicerats.
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GYMNASIEMÄSSAN
14 NOVEMBER, KL. 09.00–19.00
FYRISHOV • NORRA ENTRÉN
Gör som 5 000 andra – kom till Uppsalas gymnasiemässa!
Träffa elever och personal från gymnasieskolorna i Uppsala län.
Prata med studie- och yrkesvägledare. Här finns allt för ditt gymnasieval.
Mer information: uppsala.se/gymnasiekatalogen
Varmt välkommen!

