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Skärgårdsgymnasiet vision är att all utbildning
ska vara verklighetsanpassad, vilket innebär att
all praktisk undervisning sker i yrkesanpassade
lokaler och att utbildningen utformas i nära
samarbete med branschernas krav. Våra elever
får verktyg och yrkeskläder och vår ambition är
att alla våra elever ska utveckla en stark
yrkesidentitet, som hjälper eleverna att ta klivet
från skolan till yrkeslivet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) utgör en viktig
del av utbildningen. På Skärgårdsgymnasiet har
eleverna sammanlagt 20 veckors APL, som
fördelas jämt över årskurs två och årskurs tre.
Under APL-perioderna får eleverna möjlighet att
testa på olika arbetsplatser och knyta kontakter
med olika arbetsgivare.

Samtliga elever får tillgång till en dator under
utbildningen och vi strävar efter att ge eleverna
en god datorvana och vi använder flera digitala
plattformar som till exempel SchoolSoft och
Google Classroom. Eleverna får också tillgång till
flertalet digitala hjälpmedel i form av
inläsningstjänst, talsyntes och
rättstavningsprogram.

Alla lärare har en resurstid på schemat dit
eleverna är välkomna om de önskar stöd i ett
ämne.
För att möta alla elevers behov och olika
förutsättningar utbildas alla undervisande lärare
inom specialpedagogik.
De elever som inte är klara med grundskolan,

erbjuder vi att läsa upp grundskoleämnen för
att bli behöriga till gymnasiet.

Våra kockar lagar nyttig och god skollunch där
salladsbuffé och nybakat bröd ingår. Kaffe och
te är gratis för skolans elever och i skolans kafé
kan man köpa både frukost och fika. Alla elever
får dessutom SL-kort oavsett resväg till skolan.

Ett val av Skärgårdsgymnasiet innebär att du
som elev utbildas av kunniga och drivna lärare
med gedigna yrkeserfarenheter. Vi har ett
genuint intresse av att se dig lyckas som individ
och ge dig bästa, möjliga förberedelser inför ditt
kommande yrkesliv.
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Din framtid – ditt gymnasieval

Vi är en friskola som finns i både Österåker och Norrtälje kommun.
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Förändring av gymnasieskolans
yrkesprogram för läsåret 23/24.
Från 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra
det lättare för elever på yrkesprogram att nå
grundläggande behörighet till högskolan.
Grundtanken är att elever på yrkesprogram istället
får möjligheten att välja bort grundläggande
behörighet till högskola, istället för att lägga till
behörighet.

Observera därför att programstrukturerna i
katalogen kommer att förändras inför nästa läsår.



Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 / SVA 1 100p
Svenska 2 / SVA 2 100p
Svenska 3 / SVA 3 100p
Engelska 6 100p

Programgemensamt
Bygg- och anl. 1 200p
Bygg- och anl. 2 200p

Inriktning
Anläggningsförare 1 200p
Anläggningsförare 2 200p
Anläggningsförare 3 200p
Anläggningsförare 4 200p
Anläggningsförare – process 100p

Programfördjupning
Anläggning – vägbyggnad 100p
Anläggning – ledningsbyggnad 200p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Observera att rödmarkerade kurser kan eleven
välja bort och att programstrukturerna i katalogen
kommer att förändras inför nästa läsår. Se sida 3.

På inriktning Anläggningsfordon (Grävmaskinist) läser du ett
basår, där du får lära dig grunderna inom de olika bygg-
grenarna.

I årskurs två och tre får du lära dig hantera och köra både stora
och små anläggningsmaskiner, som grävmaskin och hjullastare.
Som maskinförare kan du arbeta med allt från att gräva och
planera mindre husbyggen till att arbeta på större vägbyggen.
Som utbildad maskinförare är man eftertraktad på
arbetsmarknaden och har i dagsläget mycket goda möjligheter
att få ett jobb direkt efter gymnasiet.

Skärgårdsgymnasiet är en av få skolor i regionen som erbjuder
inriktningen Anläggningsfordon. Vi hjälper dig även med
teoretiska och praktiska övningar för personbilsbehörighet (B-
körkort) samt kostnader för första uppkörningen.

När du är klar med din utbildning får du ett utbildningsbevis
som öppnar vägen till ett framtida yrke och yrkesbevis.

Vi är rekommenderade av Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN),
vilket innebär att branschen anser att vår utbildning präglas av
hög kvalitet och uppfyller de förväntningar som ställs i
yrkeslivet. Vi är anslutna till ID06.

Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktning: Anläggningsfordon

Ansökningskod: BAANL
Programinriktat val: IMVBA (G)
Programinriktat val: IMYBA (G)
Lärling: BAANL0L

Bygg- och anläggningsprogrammet passar dig som vill
utbilda dig till yrken som anläggningsförare.

Sidan 5
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Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 / SVA 1 100p
Svenska 2 / SVA 2 100p
Svenska 3 / SVA 3 100p
Engelska 6 100p

Programgemensamt
Datorteknik 1a 100p
Elektromekanik 100p
Energiteknik 1 100p
Mekatronik 1 100p

Inriktning
Elkraftteknik 100p
Praktisk ellära 100p
Elinstallationer 200p
Kommunikationsnät 1 100p

Programfördjupning
Lågspänningsnät 100p
Elmätteknik 1 100p
Entrepenörskap 100p
Belysningsteknik 100p
Elmotorstyrning 100p
Larm-, övervaknings-
och säkerhetssystem 100p
Verktygs-
och materialhantering 100p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Observera att rödmarkerade kurser kan eleven
välja bort och att programstrukturerna i katalogen
kommer att förändras inför nästa läsår. Se sida 3.

På inriktning Elteknik (El) får du kunskaper inom ellära,
elteknik, elektronik, energiteknik, motorstyrning och styrteknik.
Här skapas förutsättningar för att läsa och förstå ritningar samt
kunna ge och ta instruktioner. Utbildningen fokuserar på
teoretiska och praktiska moment som ellära, elsäkerhet,
elinstallation, belysningsteknik och övervakningssystem.

I årskurs ett får du grundläggande teoretiska kunskaper i
elsäkerhet. Framför allt får du använda dina kunskaper i
formellösning och logiskt tänkande. I de praktiska momenten
bygger du din egna labbtavla från grunden som du även
kommer att använda i andra kurser.

I årskurs två och tre får du fördjupade kunskaper gällande
elsäkerhet och i våra välanpassade yrkessalar får du lära dig att
installera, underhålla, felsöka och reparera elanläggningar,
eldistributionsnät och larm. Vi jobbar även med belysning,
övervakning och säkerhetssystem.

Du kommer också få arbeta ämnesövergripande. Vi utformar
och utför arbeten tillsammans, anpassade till våra yrken i
gemensamma projekt. Allt för att ge dig den bästa
förberedelsen och stärka din yrkesidentitet för livet efter
gymnasiet.

Efter fullgjord utbildning har du goda möjlighet till att få en
lärlingsanställning och bli ECY-certifierad elektriker.
ECY-certifikatet är ett bevis på att du klarat en teoretisk och
praktisk utbildning som branschen godkänt.

Läs mer på Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, www.ecy.com.

El- & energiprogrammet
Inriktning: Elteknik

Ansökningskod: EEELT
Programinriktat val: IMVEE (G)
Programinriktat val: IMYEE (G)
Lärling: EEELT0L

El- och energiprogrammet passar dig som vill utbilda
dig till yrken som elektriker, larminstallatör, hissmontör,
linjemontör, driftoperatör eller nätverkstekniker.

Sidan 7
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Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 / SVA 1 100p
Svenska 2 / SVA 2 100p
Svenska 3 / SVA 3 100p
Engelska 6 100p

Programgemensamt
Datorteknik 1a 100p
Elektromekanik 100p
Energiteknik 1 100p
Mekatronik 1 100p

Inriktning
Dator- och nätverksteknik 100p
Elektronik och mikrodatorteknik 100p
Kommunikationsnät 1 100p
Nätverksteknik 100p

Programfördjupning
Nätverksadministration 100p
Nätverkssäkerhet 100p
Datorteknik 1b 100p
Support och hemservice 100p
Nätverksteknologier 100p
Datorsamordning och support 100p
Digital kommunikationsteknik 100p
Administration av nätverk
och serviceutrustning 100p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p
Observera att rödmarkerade kurser kan eleven
välja bort och att programstrukturerna i katalogen
kommer att förändras inför nästa läsår. Se sida 3.

NÄTVERKSTEKNIKER
Vill du ha möjlighet att arbeta med datorer på olika sätt? Då kan
inriktningen Dator- och kommunikationsteknik på El- och
energiprogrammet vara något för dig. Du får en bred
grundutbildning att installera, underhålla och reparera
datorsystem. Utbildningen är en praktisk datautbildning men
med stora teoretiska inslag. Inriktningen ger möjlighet till jobb
som till exempel elektronikreparatör, IT-tekniker,
nätverkstekniker och supporttekniker.

Du lär dig grunderna inom ellära, elteknik, elektronik,
energiteknik och styrteknik. Det är viktigt att kunna läsa och
förstå ritningar och instruktionsböcker.

Du läser en stor del teori och får använda dina kunskaper i
formellösning och praktiska moment.

Efter utbildningen kan du arbeta som support- och
nätverkstekniker eller med dator- och kommunikationssystem.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta
studera inom yrkeshögskolan.

El- & energiprogrammet
Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik

Ansökningskod: EEDAT
Programinriktat val: IMVEE (G)
Programinriktat val: IMYEE (G)
Lärling: EEDAT0L

El- och energiprogrammet passar dig som vill utbilda
dig till yrken som elektriker automationstekniker,
larminstallatör, hissmontör, linjemontör, driftoperatör
eller nätverkstekniker.

Sidan 9
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Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 / SVA 1 100p
Svenska 2 / SVA 2 100p
Svenska 3 / SVA 3 100p
Engelska 6 100p

Programgemensamt
Entreprenörskap 100p
Hantverk – introduktion 200p
Tradition och utveckling 100p

Inriktning
Frisör 1 200p
Material och miljö 100p

Programfördjupning
Frisör 2 200p
Frisör 3 200p
Frisör 4 200p
Frisör 4 – specialisering 50p
Frisör 5 200p
Frisör 6b 50p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Observera att rödmarkerade kurser kan eleven
välja bort och att programstrukturerna i katalogen
kommer att förändras inför nästa läsår. Se sida 3.

På inriktning Frisör får du grundläggande kunskaper inom
hantverksyrket. I skolans lokaler finns både frisörsalong och
nagelsalong.

I årskurs två och årskurs tre lär du dig allt från olika
klipptekniker, till hårstyling och färgning. I skolans frisörsalong
får du öva på kundbemötande och kundservice i en
verklighetstrogen miljö. Med tillvalskurser kan du bredda dina
kunskaper inom yrket. Vi förbereder dig inför delprov och
gesällprov i våra kurser.

Tillsammans med våra erfarna och välutbildade lärare kommer
du under utbildningen att ta emot både modeller och kunder i
våra fina salonger vilket innebär att du får mycket träning under
utbildningen och förbereder dig inför ditt kommande yrkesliv.
Dessutom får du lära dig att driva företag, vilket gör dig väl
förberedd att starta egen salong i framtiden.

Hantverksprogrammet
Inriktning: Frisör, barberare, hår- och makeupstylist

Ansökningskod: HVFRS
Programinriktat val: IMVHV (G)
Programinriktat val: IMYHV (G)
Lärling: HVFRS0L

Hantverksprogrammet passar dig som vill utbilda dig
till frisör, stylist eller makeup-artist.

Sidan 11
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Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 / SVA 1 100p
Svenska 2 / SVA 2 100p
Svenska 3 / SVA 3 100p
Engelska 6 100p

Programgemensamt
Biologi 1 100p
Entreprenörskap 100p
Naturbruk 200p

Inriktning
Djuren i naturbruket 100p
Djurens biologi 100p
Djurhållning 100p
Sällskapsdjur 1 100p
Djurvård inom djurens
hälso- och sjukvård 1 100p

Programfördjupning
Aktivitetsledarskap 100p
Djur i zoohandel 200p
Djur specialisering A 100p
Djur specialisering B 100p
Hundkunskap 1 100p
Hundkunskap 2 100p
Sällskapsdjur 2 100p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Observera att rödmarkerade kurser kan eleven
välja bort och att programstrukturerna i katalogen
kommer att förändras inför nästa läsår. Se sida 3.

På inriktning Djurvård läser du ett gemensamt första år
tillsammans med övriga Naturbrukselever och får
grundläggande kunskaper inom naturbruket. Du lär dig också
om djur och deras beteende samt samspelet mellan djur och
människa. Du får också möjlighet att ta traktorkörkort.

Du läser om djurens beteende och deras egenskaper, samt
artspecifika behov och skötsel. Vidare läser du om anatomi,
fysiologi, avel och utfodring. Du lär dig även grundläggande
kunskaper inom djurens hälso- och sjukvård.

Utbildningen praktisk träning med olika typer av djur.

Vår skola erbjuder undervisning med välutbildade lärare.

Direkt efter gymnasiet kan du bland annat arbeta som
djurvårdare på klinik, jobba på hunddagis, katthem och jourhem
eller starta eget. Efter vidare studier kan du arbeta inom rehab
och friskvård, som hundfrisör, som hundförare inom militären,
polisen eller tullen, som legitimerad djursjukskötare eller
veterinär.

Naturbruksprogrammet
Inriktning: Djurvård

Ansökningskod: NBDJR
Programinriktat val: IMVNB (G)
Programinriktat val: IMYNB (G)
Lärling: NBDJR0L

Naturbruksprogrammet passar dig som vill utbilda dig
till hundskötare, hästskötare eller djurvårdare.

Sidan 13
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Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 / SVA 1 100p
Svenska 2 / SVA 2 100p
Svenska 3 / SVA 3 100p
Engelska 6 100p

Programgemensamt
Biologi 1 100p
Entreprenörskap 100p
Naturbruk 200p

Inriktning
Djurens biologi 100p
Djurhållning 100p
Fordon och redskap 100p
Hästkunskap 1 100p
Hästkunskap 2 100p
Ridning och körning 200p

Programfördjupning
Djuren i naturbruket 100p
Aktivitetsledarskap 100p
Hästkunskap 3 100p
Ridning 1 100p
Ridning 2 100p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Observera att rödmarkerade kurser kan eleven
välja bort och att programstrukturerna i katalogen
kommer att förändras inför nästa läsår. Se sida 3.

På inriktning Hästhållning (Hästskötare) läser du ett
gemensamt första år tillsammans med övriga Naturbrukselever
och får grundläggande kunskaper inom naturbruk. Du lär dig
också om djur och deras beteende samt samspelet mellan djur
och människa. Du får också möjlighet att ta traktorkörkort.

Under årskurs 2 och årskurs 3 får du kunskaper om hästen som
biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och
människa. Du varvar teoretiska med praktiska lektioner om
hästar och dess skötsel. I ridkurserna lär du dig grundläggande
kunskaper i hoppning och dressyr, körning med häst och vagn
samt hantering av olika typer av hästar. Du får lära dig hur du
sköter om och utfodrar hästar, skötsel av stall och
hästutrustning samt tillhörande anläggningar.

Du har möjlighet att ta hästskötarexamen under skoltid. Det är
grunden för att vidareutbilda sig inom hästnäringen.
Inriktningen ger möjlighet till exempelvis jobb som hästskötare
och tävlings-groom inom hästsporten.

Naturbruksprogrammet
Inriktning: Hästhållning

Ansökningskod: NBHAT
Programinriktat val: IMVNB (G)
Programinriktat val: IMYNB (G)
Lärling: NBHAT0L

Naturbruksprogrammet passar dig som vill utbilda dig
till hundskötare, hästskötare och djurvårdare.

Sidan 15
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Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 / SVA 1 100p
Svenska 2 / SVA 2 100p
Svenska 3 / SVA 3 100p
Engelska 6 100p

Programgemensamt
Biologi 1 100p
Entreprenörskap 100p
Naturbruk 200p

Inriktning
Marken och växternas biologi 100p
Motor- och röjmotorsåg 1 100p
Mångbruk av skog 100p
Terrängtransporter 100p
Virkestransport med skotare 100p
Skogsskötsel 1 100p
Virkeslära 100p

Programfördjupning
Avverkningsmaskiner 100p
Djuren i naturbruket 100p
Natur- och landskapsvård 100p
Skogsskötsel 2 100p
Småskalig skogsteknik 100p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Observera att rödmarkerade kurser kan eleven
välja bort och att programstrukturerna i katalogen
kommer att förändras inför nästa läsår. Se sida 3.

På inriktning Skogsbruk läser du ett gemensamt första år
tillsammans med övriga Naturbrukselever och får
grundläggande kunskaper inom naturbruket. Du lär dig också
om djur och deras beteende samt samspelet mellan djur och
människa. Du får också möjlighet att ta traktorkörkort. Vissa
delar av skogsbruket och grundläggande motorsåg och
röjsågsutbildning sker under år 1.

Under årskurs 2 kommer det både teoretiska och praktiska
moment såsom skogsbruk, motor och röjsåg, skogsmaskiner
och skotare.

Under årskurs 3 bygger vi vidare på kurserna från åk2 samt
lägger till möjlighet till certifieringar och över med skördare.

Ser du naturen som din framtida arbetsplats? Gillar du
maskiner, spendera tid utomhus och vill lära dig mer om
skogens biologiska mångfald? Välkommen att söka till vår
skogsbruksinriktning.

Inriktningen skog ska ge kunskaper om skogen som en förnybar
och uthållig resurs.

I inriktningen betonas tekniska och biologiska kunskaper för en
hög avkastning med bibehållen biologisk mångfald. Inriktningen
skog ska också ge kunskaper om skogen för rekreation och
upplevelser.

Inriktningen kan till exempel leda till arbete som
skogsmaskinförare, arbete med skogsmaskinservice eller med
skogs-, vilt- och vattenvård.

Naturbruksprogrammet
Inriktning: Skogsbruk

Ansökningskod: NBSKG
Programinriktat val: IMVNB (G)
Programinriktat val: IMYNB (G)
Lärling: NBSKG0L

Naturbruksprogrammet passar dig som vill arbeta med
växter, djur, mark, vatten eller skog.

Sidan 17
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Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 / SVA 1 100p
Svenska 2 / SVA 2 100p
Svenska 3 / SVA 3 100p
Engelska 6 100p

Programgemensamt
Hygien 100p
Branschkunskap inom
restaurang och livsmedel 100p
Service och bemötande 1 100p
Livsmedels-
och näringskunskap 1 100p

Inriktning
Bageri 1 100p
Konditori 1 100p
Choklad och konfektyr 100p

Programfördjupning
Bageri 2 200p
Bageri 3 100p
Bageri 4 100p
Konditori 2 200p
Konditori 3 100p
Konditori 4 100p
Konditori – specialisering 100p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Observera att rödmarkerade kurser kan eleven
välja bort och att programstrukturerna i katalogen
kommer att förändras inför nästa läsår. Se sida 3.

På inriktning Bageri och konditori får du grundläggande
kunskaper inom restaurang-och livsmedelsbranschen. Här ingår
även kunskaper om försäljning, service, hygien, näringslära och
specialkoster. I skolans lokaler finns ett fullt utrustat
utbildningskök, ett chokladrum och ett bageri.

I årskurs två och årskurs tre får du fördjupade kunskaper i
bageri och konditori och läser bland annat kurser i choklad och
konfektyr, service och bemötande samt bageri och konditori.

Under utbildningen är helhetsbilden viktig – från råvara till
färdig produkt. Du lär dig att tillverka bageri- och
konditoriprodukter, som bland annat säljs i skolans kafeteria.
Dessutom får du ta emot beställningsjobb, utföra och leverera
till kund, vilket ger dig goda förberedelser inför ditt kommande
yrkesliv. Du får även de rätta förutsättningarna för att starta
eget företag.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Inriktning: Bageri och konditori

Ansökningskod: RLBAG
Programinriktat val: IMVRL (G)
Programinriktat val: IMYRL (G)
Lärling: RLBAG0L

Restaurang- och livsmedelsprogrammet passar dig som
vill utbilda dig till kock, servitör/servitris, bartender,
bagare eller konditor.
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Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 / SVA 1 100p
Svenska 2 / SVA 2 100p
Svenska 3 / SVA 3 100p
Engelska 6 100p
Programgemensamt
Elkraftteknik 100p
Systemuppbyggnad 100p
Verktygs- och materialhantering 100p
Värmelära 100p
Inriktning
Praktisk ellära 100p
Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100p
Kyl- och värmepumpsteknik
– miljö och säkerhet 100p
Programfördjupning
Luftbehandling 100p
Kyl- och värmepumpsteknik
– installation 200p
Kyl- och värmepumpsteknik
– energieffektivisering 100p
Kyl- och värmepumpsteknik
– service 200p
Mät- och reglerteknik 100p
VVS svets och lödning rör 100p
Värmeteknik 1 100p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p
Observera att rödmarkerade kurser kan eleven
välja bort och att programstrukturerna i katalogen
kommer att förändras inför nästa läsår. Se sida 3.

På inriktning Kyl- och värmepumpsteknik läser du ett
gemensamt första år tillsammans med VVS eleverna och får
grundläggande kunskaper inom i service, underhåll, installation,
drift och produktion inom energiområdet.

Under årskurs 2 och årskurs 3 får du kunskaper om installation,
service, drift och underhåll av till exempel kyl- och frysdiskar och
värmepumpar.

Du får grundläggande kunskaper i service, underhåll,
installation, drift och produktion inom Kylbranschen

Du ska kunna hantera den utrustning som används för att
värma upp fastigheter och andra lokaler, för att kyla eller värma
livsmedel med mera. Kyl-inriktningen ger dig arbete inom
kylbranschen med nybyggnad, reparation och underhåll.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta
studera inom yrkeshögskolan. I slutet på utbildningen får man
möjlighet att genomföra branschens certifikatprov.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel kylmontör
eller kyltekniker.

VVS& fastighetsprogrammet
Inriktning: Kyl- och värmepumpsteknik

Ansökningskod: VFKYL
Programinriktat val: IMVVF (G)
Programinriktat val: IMYVF (G)
Lärling: VFKYL0L

VVS och fastighetsprogrammet passar dig som vill
arbeta inom områdena där kunskaper om energi och
miljö är viktiga. Du utbildar dig för yrken som
kylmontör, VVS-montör, industrimontör med mera.
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Gymnasiegemensamt
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 / SVA 1 100p
Svenska 2 / SVA 2 100p
Svenska 3 / SVA 3 100p
Engelska 6 100p

Programgemensamt
Elkraftteknik 100p
Systemuppbyggnad 100p
Verktygs- och
materialhantering 100p
Värmelära 100p

Inriktning
Entreprenadteknik 100p
Sanitetsteknik 1 100p
Värmeteknik 1 100p

Programfördjupning
Luftbehandling 100p
Sanitetsteknik 2 100p
Kyl- och värmepumpsteknik
– grund 100p
Injusteringsteknik 100p
VVS gassvetsning rör 100p
VVS-teknik 200p
Värmeteknik 2 100p
VVS svets och lödning rör 100p

Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p
Observera att rödmarkerade kurser kan eleven
välja bort och att programstrukturerna i katalogen
kommer att förändras inför nästa läsår. Se sida 3.

VVS- och fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta
med tekniska system i byggnader som svarar för värme,
ventilation, vatten och avlopp samt fastighetsservice.

På inriktning VVS läser du ett gemensamt första år tillsammans
med kyl teknikerna och får grundläggande kunskaper inom i
service, underhåll, installation, drift och produktion inom
energiområdet.

VVS-montör
Du lär dig om installation, service och underhåll av värme- och
sanitetssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till
exempel montör inom VVS, service och entreprenader.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta
studera inom yrkeshögskolan.

VVS& fastighetsprogrammet
Inriktning: VVS

Ansökningskod: VFVVS
Programinriktat val: IMVVF (G)
Programinriktat val: IMYVF (G)
Lärling: VFVVS0L

VVS och fastighetsprogrammet passar dig som vill
arbeta inom områdena där kunskaper om energi och
miljö är viktiga. Du utbildar dig för yrken som
kylmontör, VVS-montör, industrimontör med mera.
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Yrkesintroduktion
vänder sig till dig som saknar godkända betyg
för behörighet till ett yrkesprogram eller
programinriktat val.

Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna
söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.
Du kan läsa ämnen från grundskolan som du
inte är behörig i och ämnen från nationella
program i gymnasieskolan.
På yrkesintroduktion kan även kurser från
yrkespaketen ingå.

Här på Skärgårdsgymnasiets
introduktionsprogram tillämpar vi, inom de
teoretiska ämnena, en individanpassad
pedagogik i små grupper som bygger på att
hitta det som engagerar och stimulerar varje
enskild elev.

Mål
1. Att bli behörig till yrkesgymnasium under år
genom att läsa de grundskoleämnen man
saknar, parallellt med vald yrkesutbildning

2. Bli anställningsbar genom att läsa de
yrkesämnen som krävs

Ansökningskoder
Bygg- och anläggningsprogrammet IMYBA (G)
El- & energiprogrammet IMYEE (G)
Hantverksprogrammet IMYHV (G)
Naturbruksprogrammet IMYNB (G)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMYRL (G)
VVS & fastighetsprogrammet IMYVF (G)

Programinriktat val
är ett introduktionsprogram för dig som inte är
behörig för gymnasiestudier. Målet är att du så
snart som det är möjligt blir behörig till ett
nationellt program. Under tiden läser du
grundskolekurser och samtidigt yrkeskurser på
ett nationellt yrkesprogram.

För vem?
För dig som inte har alla godkända betyg som
krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Alternativ 1
Du har godkända betyg från grundskolan i
• Svenska / svenska som andraspråk
• Engelska eller matematik
• Ytterligare minst fyra andra ämnen

Alternativ 2
Du har godkända betyg från grundskolan i
• Svenska / svenska som andraspråk
• Engelska och matematik
• Ytterligare minst tre andra ämnen

Mål
Att bli behörig till yrkesgymnasium under år 1,
genom att på extralektioner läsa de ämnen
man saknar från årskurs 9.

Ansökningskoder
Bygg- och anläggningsprogrammet IMVBA (G)
El- & energiprogrammet IMVEE (G)
Hantverksprogrammet IMVHV (G)
Naturbruksprogrammet IMVNB (G)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMVRL (G)
VVS & fastighetsprogrammet IMVVF (G)

Introduktionsprogrammen

Prova-på-verksamhet
Under en dag eller en halv dag kan du
komma och prova på det program som
du är intresserad av.

På vår hemsida
www.skargards.se/prova
kan du fylla i en anmälan om du vill
prova på ett eller flera program.

Öppet Hus
Välkommen på Öppet Hus i Norrtälje.
Lördag 10 december kl. 12–15
Torsdag 2 februari kl. 17–19
Torsdag 4 maj kl. 17–19

Här finns det möjlighet att träffa elever,
lärare och övrig personal samt se
skolans lokaler.

Studie- och yrkesvägledare
Anne-Lie Thorström

073-684 47 59

anne-lie.thorstrom@skargards.se

Tommy Gerrbrand

08-525 262 55

tommy.gerrbrand@skargards.se

Hanna Ljungh
- anställd från och med 12:e januari 2023. Telefonnummer: 073-684 47 59

Välkommen på Öppet Hus i Åkersberga.

Lördag 3 december kl. 11.00–14.00
Torsdag 9 februari kl. 17.00–19.00
Onsdag 10 maj kl. 17.00–19.00

Antagningen 2022
Vill du ha hjälp med din gymnasieansökan kan du
kontakta oss studie- och yrkesvägledare på
respektive skola.

Viktiga datum på www.gyantagningen.se
• 17 januari Ansökan öppnar

• 15 februari Ansökan stänger kl 23.59

• 17 april Preliminär antagningspoäng visas
och omval öppnar

• 15 maj Omval stänger kl 23.59

• 4 juli Resultat av slutlig antagning visas

• 19 juli Sista svarsdag på slutantagningsbeskedet

• 1 augusti Reservantagning 1 klar

• 8 augusti Reservantagning 2 klar

• 13 augusti Sista svarsdag för reservantagning 2

• 14 augusti Gymnasieskolorna tar över
reservantagningen
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Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga
Även här har vi riktiga yrkeslokaler och
kunniga lärare. Våra erfarna lärare har
varit yrkesverksamma och brinner för
att ge dig den bästa utbildningen.

Alla har vi ett genuint intresse av att se
dig lyckas som individ och ge dig en bra
förberedelse inför ditt kommande
yrkesliv.

Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga
Näsvägen 15
184 40 Åkersberga
08-540 646 12
sg@skargards.se

BYGG
MÅLERI

RESTAURANG
DJURVÅRD/HUND

FÖRSÄLJNING&SERVICE
BAGERI&KONDITORI
GRÄVMASKINIST
HÄSTSKÖTARE
BARN&FRITID
TRANSPORT
FORDON
STYLIST
FRISÖR

EL

ÅKERSBERGA
Skärgårdsgymnasiet har två skolor i landet, båda finns i härlig skärgårdsmiljö.

Förutom i Norrtälje finns vi även i Åkersberga.

Sidan 27Sidan 26

Välkommen på Öppet Hus i Åkersberga.

Lördag 3 december kl. 11.00–14.00
Torsdag 9 februari kl. 17.00–19.00
Onsdag 10 maj kl. 17.00–19.00

APL – Arbetsplatsförlagt lärande
Eleverna är ute på ett företag och samtliga yrkesprogram har minst 15 veckor under utbildningstiden.

Gymnasielärling
Du är minst 50% på ett företag – resten är studier på skolan. Vi rekommenderar det från åk 2 eller 3, eftersom du
behöver förkunskaper för att lärlingstiden ska ge så mycket som möjligt.
Introduktionsprogram

• Programinriktat val (IMV) syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program
och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. För att vara behörig till gymnasiet måste
du ha minst E i svenska, engelska, matematik och ytterligare 5 ämnen. Saknar du ett av dessa betyg (ej svenska)
kan du söka som IMV och läsa ikapp det ämnet under år 1.

• Yrkesintroduktion (IMY) vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.
Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både
kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i
gymnasieskolan.

Anställningsbarhet
Det betyder att man har den kompetens och erfarenhet som krävs för att få anställning på arbetsmarknaden. Vad som
krävs för att vara anställningsbar kan variera till exempel i form av kompetens, flexibilitet, utvecklingsförmåga och olika
typer av personliga egenskaper.

Högskoleförberedande studier
Gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. Från 2023 gäller nya
bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskolan. De
nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023. Elever på
yrkesprogram får istället möjligheten att välja bort grundläggande behörighet.

Gymnasiebehörighet
För att vara behörig till ett nationellt program krävs att du har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk,
engelska, matematik samt ytterligare fem ämnen. Det är din behörighet tillsammans med din sammanlagda
betygspoäng, så kallat meritvärde, som avgör om du antas. Betygspoängen baseras på dina 16 bästa betyg
(eventuellt 17 betyg om du har betyg i moderna språk som språkval) från grundskolan.

Studiebevis och examensbevis
När en elev inte uppfyller kraven för gymnasieexamen utfärdas istället ett studiebevis, dvs att eleven inte har klarat alla
kurser som krävs för att få ett examensbevis. Det innebär också att man inte är behörig att söka till högskolestudier.

Gymnasiepoäng
Det finns ingen direkt koppling mellan en kurs poängantal och dess undervisningstid. Istället ska poängen motsvara
arbetsbördan i kursen. Inom gymnasieförordningens ramar beslutar skolhuvudmannen om antalet
undervisningstimmar på varje kurs, varje ämnesområde och gymnasiearbetet, och även hur fördelningen av
undervisningstiden över läsåren ska göras.

Ordlista



Skärgårdsgymnasiet
Box 444
184 26 Åkersberga

Hitta hit
Karta och kontaktuppgifter.

Skärgårdsgymnasiet Norrtälje
Sommargatan 11
761 50 Norrtälje

Tel: 0176–188 11
info@skargards.se

Koordinater:
QM9W+RC Norrtälje (pluskod)
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