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OM DU HAR FRÅGOR, KONTAKTA VÅRA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE:
Kristinegymnasiet:
MARIA BJÖRK

Lugnetgymnasiet:
MAUD GRANSTRÖM BALES

(Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet,
Vård- och omsorgsprogrammet)

(Introduktionsprogrammen)

tel 023-869 19, maria.bjork@falun.se
MALIN WALLIN MARKGREN
(Hotell- och turismprogrammet, Hantverksprogrammet, Restaurangoch livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet)
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Estetiska programmet)
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tel 023-869 18, arne.lofgren@falun.se
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HEJ!
Svårt att välja? Svårt att veta vad som passar
dig och vad du vill jobba med? Vi vet, det är
inte enkelt att välja gymnasieprogram. Men
kom ihåg att valet inte är livsavgörande, du
kan faktiskt ändra dig.
Vi på Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet vill ge dig
de verktyg du behöver för att kunna följa dina drömmar,
både idag och imorgon. Vårt jobb är inte bara att du ska få
ny kunskap, utan också att du ska må bra, växa som människa och lära för livet.
Vi tror att du har tre väldigt speciella år framför dig. Tre
år när du för första gången får fördjupa dig i dina favoritämnen och får helt nya utmaningar och upplevelser.
Tre år när du kommer att träffa engagerade och kunniga
lärare som du kommer att minnas länge. Och tre år när du
får många nya vänner, kanske några som du har kvar för
alltid.
Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet har fjorton
nationella program och många olika inriktningar.
Beroende på vilket program du väljer kan du kombinera
det med en idrottsutbildning.
I den här katalogen får du en kort presentation av programmen och inriktningarna. Vill du ha mer information,
kom på öppet hus, kontakta våra studie- och yrkesvägledare och läs mer på våra webbsidor.
Du kan självklart också fråga studie- och yrkesvägledaren
på din skola. Eller prata med våra elever, så får du veta
vad de tycker om att gå här.
Hoppas att vi ses på Kristinegymnasiet eller
Lugnetgymnasiet i höst.
Välkommen!
Christel Zedendahl, gymnasiechef
Rektorerna på Kristinegymnasiet:
Lisa Färlin och Sari Peltokorpi
Rektorerna på Lugnetgymnasiet:
Per Eisen, Mikael Karlsson, Annelie Pettersson och Mikael
Söderberg
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Så är programmen uppbyggda
Ett gymnasieprogram omfattar tre år och 2 500 poäng.
Oavsett vilket program du väljer läser du gymnasiegemensamma ämnen: svenska/svenska som
andraspråk, engelska, matematik, idrott & hälsa, historia, samhällskunskap, religionskunskap
och naturkunskap.
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

YRKESPROGRAM

Gymnasiegemensamma ämnen: 1 100-1 250 poäng
Programgemensamma ämnen, inriktning och programfördjupning: 1 300 poäng
Individuellt val: 200 poäng
Gymnasiearbete: 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen: 1 100-1 250 poäng
Yrkesämnen: 1 600 poäng
Individuellt val: 200 poäng
Gymnasiearbete: 100 poäng

För grundläggande högskolebehörighet krävs Sve 2/Sva 2, Sve 3/Sva 3 och Eng 6. Detta kan läsas som individuellt val
(200 p) och utökad kurs (100 p), individuellt val (100 p) och utökad kurs (200 p) eller som enbart utökad kurs (300 p).

Yrkesprogram kan ge högskolebehörighet – om du läser fler kurser
Läser du ett yrkesprogram kan du få högskolebehörighet. Siktar du på att läsa vidare behöver du välja till extra
kurser. Det är också viktigt vilka kursval du gör. Prata med en studie- eller yrkesvägledare, så får du veta mer.
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Tio skäl att välja Kristinegymnasiet eller
Lugnetgymnasiet
Oavsett om du väljer Kristinegymnasiet eller Lugnetgymnasiet får du allt det här.
1

Engagerade och välutbildade lärare.

6

2

En tydlig värdegrund: alla människor är lika mycket
värda.

7

3

Chans att kombinera dina studier med en idrottssatsning (RIG, NIU och LIU).

8

4 Möjlighet att starta UF-företag (Ung företagsam-

het).
5

Minst 15 veckors praktik om du går ett yrkesförberedande program.

Om Kristinegymnasiet

Kristinegymnasiet ligger i centrala Falun. Skolan är över
150 år och har ljusa lokaler med en alldeles speciell
atmosfär. På Kristinegymnasiet går cirka 700 elever.
Utanför skolan ligger Läroverksparken med stora grönytor och många blomsterplanteringar.

Om Lugnetgymnasiet

Lugnetgymnasiet ligger granne med sportanläggningen
Lugnet, ett par kilometer från centrum. Skolan byggdes
i mitten av 1980-talet och har välutrustade lektionssalar och stora, grönskande ljusgårdar.
Idag har Lugnetgymnasiet cirka 1 100 elever.

9
10

Bra praktikplatser tack vare ett nära samarbete
med företag och organisationer.
På många program: chans att praktisera och åka
på studieresor.
Skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare som hjälper dig.
Lunchmatsal i skolan. Självklart också med vegetarisk/vegansk meny.
Egen dator.

LOKALER PÅ ANDRA HÅLL
Gruvområdet
Om du väljer inriktningen bild och formgivning på Estetprogrammet kommer du att tillbringa hel- och halvdagar
i Gruvstugan, strax ovanför Falu gruva. Det är här du har
alla dina bild- och formlektioner. Läs mer på sidan 24.

Holmgatan
Restaurang- och livsmedelsprogrammet har helt nya,
egna lokaler på Holmgatan 22, mitt i Falun. Här finns
välutrustade kök och Restaurang Ecole. Gymnasiegemensamma ämnen läser du i Kristinegymnasiets huvudbyggnad. Läs mer på sidan 18.

Haraldsbo
Är Fordons- och transportprogrammet ditt val? Då kommer du att ha många lektioner i Haraldsbo, några kilometer utanför centrala Falun. Här finns programmets stora,
moderna verkstadslokaler med avancerad utrustning.
Gymnasiegemensamma ämnen läser du i Lugnetgymnasiets huvudbyggnad vid Lugnet. Läs mer på sidan 12.
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Vi jobbar just nu med utveckling
av programmet, vill du veta hur?
Kontakta SYV!

BARN- OCH
FRITIDSPROGRAMMET
6

Yrkesprogram

Vill du kunna söka till högskola efter gymnasiet? Läs mer på sid 4.

K

Barn- och fritidsprogrammet är ett perfekt program för dig som är nyfiken på hur vi människor
fungerar – vilka olika behov vi har och hur vi lär oss saker på bästa sätt.
På programmet får du lära dig att planera, organisera, instruera och leda. Du lär dig möta och
förstå andra människor, samtidigt som du blir tryggare i dig själv. Hela 17 veckors praktik ingår.
Välj mellan två olika inriktningar:

VILL DU LÄSA VIDARE?

INRIKTNING: FRITID OCH HÄLSA

Du kanske vill studera vidare till lärare, förskollärare,
socionom, psykolog, hälsopedagog, polis, sjukgymnast,
idrottslärare eller brandman? Om du gör vissa kursval
får du behörighet att läsa vidare på högskola, universitet och yrkeshögskola. Prata med en studieoch yrkesvägledare, så får du veta mer.

Inriktningen passar dig som är intresserad av träning, kost och hälsa. Hur ska jag få deltagarna på ett
träningspass att känna sig välkomna och sedda? Hur
kan jag hjälpa någon att förbättra sin hälsa? Det här är
exempel på frågor som du kommer att arbeta med under
utbildningen.

INRIKTNING: PEDAGOGISKT OCH SOCIALT
ARBETE
Vill du arbeta med barn och unga eller inom omsorgen?
Då är detta inriktningen för dig. Du får lära dig att ta
ansvar och samarbeta. Du lär dig också att planera och
leda olika aktiviteter.

VAD KAN DU JOBBA SOM?





Personlig tränare
Massör
Fystränare
Barnskötare

 Elevassistent
 Personlig assistent
 Stöd och service inom
funktionshinderområdet.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600 P

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

700 P

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

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

Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

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

INDIVIDUELLT VAL

200 P

GYMNASIEARBETE

100 P

YRKESUTGÅNG

600 P

PERSONLIG TRÄNARE
Aktivitetsledarskap
Aktivitetsledarskap - gruppträning core
Aktivitetsledarskap - gruppträning valfri
Massage 1/Dramapedagogik
Träningslära 1
Träningslära 2

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

BARNSKÖTARE, ELEVASSISTENT, PERSONLIG
ASSISTENT
Aktivitetsledarskap
Massage 1/Dramapedagogik
Pedagogiska teorier och praktiker
Skapande verksamhet
Specialpedagogik 1
Barns lärande och växande

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

INRIKTNING
FRITID OCH HÄLSA
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och idrottskunskap

PEDAGOGISKT ARBETE
Socialt arbete
Pedagogiskt arbete

300 P
200 p
100 p

100p
200p
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BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
Vill du se resultat av ditt arbete? Tycker du om att använda kroppen? Då kanske
du ska bli hantverkare av något slag.
Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att
bygga nytt, bygga om eller renovera. Efter utbildningen kan du till exempel bli
snickare, målare eller plåtslagare.
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Yrkesprogram

Vill du kunna söka till högskola efter gymnasiet? Läs mer på sid 4.

L

Välj mellan tre olika inriktningar från årskurs 2:

INRIKTNING: PLÅTSLAGERI

INRIKTNING: HUSBYGGNAD

Inriktningen Plåtslageri ger dig kunskaper inom byggnadsplåtslageri och ventilation – både i fråga om design
och teknisk funktion. Inriktningen finns bara på ett
fåtal gymnasieskolor i Sverige och du som väljer den har
goda chanser att få arbete direkt efter gymnasiet.

Här får du kunskaper om olika typer av nybyggnation,
renovering och ombyggnad. Inriktningen omfattar
många olika hantverksroller, till exempel snickare och
betongarbetare. Du arbetar ofta i projekt, både i och
utanför skolan.

INRIKTNING: MÅLERI
På inriktningen Måleri får du bland annat lära dig att tapetsera väggar och att måla både inomhus och utomhus.
Färgsättning och design är viktiga delar under utbildningen. Du arbetar ofta i projekt, både i och utanför skolan.

NÄRA SAMARBETE MED BRANSCHEN
Programmet håller hög klass och har därför fått
Sveriges Byggindustriers kvalitetsmärkning. Vi har
även ett nära samarbete med lokala byggföretag och
kan därför ge dig goda förutsättningar till en bra praktikplats.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600 P

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400 P

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

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

Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

200 p
200 p

INDIVIDUELLT VAL

200 P

GYMNASIEARBETE

100 P

700 P
200 p
100 p
200 p
200 p

BETONGARBETARE
Betong 1 - lågform och platta på mark
Betong 2 - väggar och pelare
Betong 3 - bärlag
Betong 4 - golv
Mur- och putsverk 1 - grundmurar

500 P
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

TRÄARBETARE
Elementmontering
Trä 1 - stommar
Trä 2 - beklädnad
Trä 3 - montage
Betong 1 - lågform och platta på mark

500 P
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

400 P
200 p
200 p

BYGGNADSMÅLARE
Måleri 2
Måleri 3
Måleri 4
Måleri 5

800 P
200 p
200 p
200 p
200 p

400 P
100 p
200 p
100 p

BYGGNADSPLÅTSLAGARE
Byggnadsplåtslageri 1
Byggnadsplåtslageri 2
Byggnadsplåtslageri 3
Kulturplåtslageri
Ventilationsmontering 1

800 P
200 p
200 p
200 p
100 p
100 p

VENTILATIONSPLÅTSLAGARE
Byggnadsplåtslageri 1
Ventilationsmontering 1
Ventilationsmontering 2
Ventilationsplåtslageri 2
Ventilationsservice

800 P
200 p
100 p
200 p
200 p
100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING

INRIKTNING
HUSBYGGNAD
Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3-ombyggnad

MÅLERI
Måleriprocessen
Måleri 1

INRIKTNING

PROGRAMFÖRDJUPNING

PLÅTSLAGERI
Plåtslageri-grunder
Plåtslageriprocessen
Ventilationsplåtslageri 1

VAD KAN DU JOBBA SOM?
 Betongarbetare
 Målare

 Plåtslagare
 Snickare
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EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
El- och energiprogrammet passar dig som vill arbeta med datorer eller elteknik.
Kanske vill du bli elektriker eller datanätverkstekniker?
Hos oss får du en grundläggande yrkesutbildning för arbete med installation,
drift, underhåll och reparation inom områden som elteknik, larm, elektronik, IT
och energi.

VAD KAN DU JOBBA SOM?
 Serviceelektriker
 Installationselektriker
 Industrielektriker
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 Larm- och teletekniker
 Datanätverkstekniker
 Hemservicetekniker

 IT-konsult
 Systemutvecklare
 Supporttekniker

Yrkesprogram

Vill du kunna söka till högskola efter gymnasiet? Läs mer på sid 4.

Välj mellan två olika inriktningar:

INRIKTNING: DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Det här är inriktningen för dig som funderar på att bli
supporttekniker, hemservicetekniker, nätverkstekniker,
IT-konsult eller systemutvecklare. Du som väljer den här
inriktningen har goda chanser att få jobb direkt efter
gymnasiet.

INRIKTNING: ELTEKNIK
Är du teknikintresserad, händig och gillar problemlösning? Vill du jobba som installationselektriker, serviceelektriker eller larm- och teletekniker? Då är det här din

L

inriktning. Tack vare vårt samarbete med elteknikbranschen (vi är en ETG-partnerskola) är lärlingstiden en del
av gymnasieutbildningen. Klarar du utbildningen får du
ett yrkescertifikat och kan jobba som elektriker (förstaårsmontör) direkt efter studenten. I annat fall börjar du
som lärlingselektriker.

UTBILDNINGEN ÄR KVALITETSSÄKRAD
Lugnetgymnasiet är en ETG-partnerskola. Förkortningen
ETG står för Elteknikbranschens gymnasieskolor. Det
betyder att du får en utbildning som är kvalitetssäkrad
och som svarar upp mot elteknikbranschens förväntningar och krav.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600 P

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400 P

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

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

Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1

100 p
100 p
100 p
100 p

INDIVIDUELLT VAL

200 P

GYMNASIEARBETE

100 P

PROGRAMFÖRDJUPNING

INRIKTNING
DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Dator- och nätverksteknik
Elektronik och mikrodatorteknik
Kommunikationsnät 1
Nätverksteknik

400 P
100 p
100 p
100 p
100 p

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Datorsamordning och support
Digital kommunikationsteknik
Entreprenörskap
Nätverksadministration
Programmering 1
Programmering 2
Webbserverprogrammering 1
Webbutveckling 1

800 P
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

ELTEKNIK
Elkraftteknik
Praktisk ellära
Elinstallationer
Kommunikationsnät 1

500 P
100 p
100 p
200 p
100 p

ELTEKNIK
YRKESUTGÅNG INSTALLATIONSELEKTRIKER
Allmän automationsteknik
Inbrottslarmsystem
Belysningsteknik
Elmotorstyrning
Underhåll - elteknik
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
Verktygs- och materialhantering

700 P

ELTEKNIK
YRKESUTGÅNG KOMMUNIKATION- OCH
SÄKERHETSTEKNIKER
Inbrottslarmsystem
Underhåll-elteknik
Larm-,övervaknings-och säkerhetssystem
Verktygs- och materialhantering
Kommunikationsnät 2
Kommunikationsnät 3
Brandlarmssystem

700 P

NY!

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

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
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Vi jobbar just nu med utveckling
av programmet, vill du veta hur?
Kontakta SYV!

FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET
12
12

Yrkesprogram

L

Vill du kunna söka till högskola efter gymnasiet? Läs mer på sid 4.

Fordons- och transportprogrammet är ett bra val för dig som trivs med tekniska utmaningar.
Kanske du skulle vilja jobba med motorcyklar, bilar eller lastbilar i framtiden?
Programmet ger dig både teoretisk och praktisk kunskap. Du arbetar bland annat med felsökning
och reparationer och du lär dig att använda maskiner, verktyg och avancerade testinstrument.
Välj mellan tre olika inriktningar från årskurs 2:

INRIKTNING: LACKERINGSTEKNIK

INRIKTNING: PERSONBILSTEKNIK

Jobbet som lackerare kräver noggrannhet, tålamod och
bra känsla för färg och form. Du arbetar med att reparera plastdetaljer, spacklar, slipar och maskerar innan
du lackar kaross och detaljer i olika skikt. Efter några år
kanske du väljer att ta ett gesällbrev.

Att arbeta med moderna bilar handlar inte så mycket om
att skruva och smörja, utan framförallt om el, elektronik, datorer och avancerad felsökning. Du ska kunna ta
hjälp av manualer som är skrivna på engelska och du
ska också vara bra på att möta kunder. Hos oss får du de
kunskaper du behöver.

INRIKTNING: KAROSSERITEKNIK
Som bilskadereparatör tar du hand om krock- och
plåtskadade bilar. Du beräknar kostnaden för att fixa
skadan, mäter, riktar, svetsar, byter och monterar delar.
Jobbet är omväxlande och utvecklingen inom branschen
är snabb. Här gäller det att du har koll på nya material
och ny teknik.

UTBILDNINGEN ÄR KVALITETSSÄKRAD
Fordons- och transportprogrammet har certifieringen
MCB Motorbranschcollege. Det visar att utbildningen
uppfyller motorbranschens kvalitetskrav.
Lugnetgymnasiet är även en av Skolverkets tio branschskolor och den enda som erbjuder inriktningarna
Karosseriteknik och Lackeringsteknik.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600 P

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400 P

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

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

Fordons- och transportbranschens villkor
och arbetsområden
Fordonsteknik - introduktion

200 p
200 p

INDIVIDUELLT VAL

200 P

GYMNASIEARBETE

100 P

INRIKTNING
KAROSSERI OCH LACKERING
Riktningsteknik - introduktion
Lackeringsteknik - introduktion

PERSONBIL
Service och underhåll 1
Service och underhåll 2
Verkstad och elteknik
Basteknik

PROGRAMFÖRDJUPNING
400 P
200 p
200 p

400 P
100 p
100 p
100 p
100 p

KAROSSERITEKNIK
Karosserikonstruktioner och inredning
Riktbänkssystem
Skadebesiktning och produktionsflöde
Skarvings- och sammanfogningsteknik

800 P
200 p
200 p
100 p
300 p

LACKERINGSTEKNIK
Baskurs i lackering
Färg och dekorationslackering
Lackeringssystem
Lackeringsteknik - applicering
Produktionsflöden

800 P
300 p
100 p
200 p
100 p
100 p

PERSONBILSTEKNIK
Chassi och bromsar
Kraftöverföring
Förbränningsmotorer
System och diagnosteknik 1
System och diagnosteknik 2
El och hybridfordon 1
Flerbränslefordon

700 P
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

VAD KAN DU JOBBA SOM?
 Bilskadereparatör
 Fordonslackerare
 Bilstylist

 Personbilsmekaniker
 Rekonditionerare
 Däck- och hjulmekaniker
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Vi jobbar just nu med utveckling
av programmet, vill du veta hur?
Kontakta SYV!

HANTVERKSPROGRAMMET
14

Yrkesprogram

Vill du kunna söka till högskola efter gymnasiet? Läs mer på sid 4.

K

INRIKTNING: FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPST YLIST
Vill du bli frisör och tycker om att jobba med människor? Är du kreativ och vill jobba med händerna? Grattis till ett roligt yrkesval! Välkommen till oss på Hantverksprogrammet med yrkesutgång
Frisöraspirant. Vi lär dig allt som en blivande frisör behöver kunna, både det teoretiska och det
praktiska.
På programmet lär du dig grunderna i dam- och herrklippning, skägg- och mustaschdesign och styling. Du
lär dig strukturförändrande behandlingar och mycket
färgteknik som till exempel folieslingor, balayage och
frihands applicering. Du lär dig också stil och form,
håruppsättning, brudklädsel, makeup och mycket
mer. Hos oss får du ta del av de senaste trenderna och
nyheterna i samarbete med frisörbranschen i form av
frisyr visningar och kurser.
Vårt mål är att alla elever ska avlägga delprov och bli
behöriga frisörer.

ELEVKLIPPET
På Kristinegymnasiet finns Elevklippet, vår trevliga
elevsalong. Här får du utföra alla förekommande
behandlingar på kunder och modeller. Här får du tillsammans med dina klasskamrater möjlighet att driva
salong med allt vad det innebär. Vi jobbar med digitala
bokningssystem, marknadsföring, försäljning och
kundservice.

APL
I utbildningen ingår också minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) då du praktiserar på en frisörsalong.

DRIV EGET
Många frisörer driver eget företag, därför är entreprenörskap en viktig del av frisörutbildningen.
I årskurs 3 kommer du även att få starta, driva och
avveckla ett UF-företag (Ung företagsamhet).
VILL DU LÄSA VIDARE?
Om du gör vissa kursval får du behörighet att läsa vidare
på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Prata med
en studie- och yrkesvägledare, så får du veta mer.

VAD KAN DU JOBBA MED?
 Hårvård
 Make up
 Styling

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600 P

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400 P

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

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

Entreprenörskap
Hantverk introduktion
Tradition och utveckling

100 p
200 p
100 p

INDIVIDUELLT VAL

200 P

GYMNASIEARBETE

100 P

KURSER INOM INRIKTNINGEN

300 P

YRKESUTGÅNG

900 P

FRISÖRASPIRANT
Frisör 2
Frisör 3
Frisör 4
Frisör 5
Frisör 6a

200 p
200 p
200 p
200 p
100 p

FRISÖR
Frisör 1
Material och miljö

200 p
100 p
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Vi jobbar just nu med utveckling
av programmet, vill du veta hur?
Kontakta SYV!

HOTELL- OCH
TURISMPROGRAMMET
16

Yrkesprogram

Vill du kunna söka till högskola efter gymnasiet? Läs mer på sid 4.

K

Det här är programmet för dig som vill jobba inom hotell- och turismnäringen – var som helst i
världen. Kanske på ett hotell i San Fransisco eller en konferensanläggning i Alperna?
Hos oss kommer du att få lära dig att ge högklassig service, jobba med mässor och event, leda
aktiviteter, anta spännande utmaningar, ta egna initiativ och möta olika kulturer.
Programmet innehåller både teori och praktik. Du läser
dels traditionella ämnen som matematik och historia,
dels kurser som Service och bemötande, Hållbar turism
och Naturguidning.

PRAKTIK PÅ HEMMAPLAN..
Falun är ett populärt besöksmål med många evenemang, året om. Sedan flera år tillbaka har Kristinegymnasiet ett nära samarbete med den lokala turismoch hotellnäringen. Det betyder att du som elev ofta får
chans att prova på hur det är att arbeta praktiskt, till
exempel med mässor, guidningar, konserter, tävlingar
och andra arrangemang. Detta sker inom ramen för
arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du har under
minst 15 veckor på företag i branchen.

.. OCH UTOMLANDS
På Hotell- och turismprogrammet gör vi om möjligt
studieresor och studiebesök, både inom Sverige och
utomlands.Du kan få möjlighet att delta i internationella utbyten med andra skolor i Europa.

VILL DU LÄSA VIDARE?
Om du gör vissa kursval får du behörighet att läsa vidare
på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Prata med
en studie- och yrkesvägledare, så får du veta mer.

VAD KAN DU JOBBA SOM?





Reseledare
Guide
Aktivitetsvärd
Receptionist

 Eventarrangör
 Turisminformatör
 Säsongsanställning till
exempel Alperna, Öland
eller Gran Canaria.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600 P

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

800 P

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

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

Engelska 6
Entreprenörskap
Logi
Konferens och evenemang
Service och bemötande 1
Besöksnäringen
Resmål och resvägar
Hållbar turism

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

INDIVIDUELLT VAL

200 P

GYMNASIEARBETE

100 P

Evenemang
Guide och reseledare
Retorik
Frukost och bufféservering

100 p
100 p
100 p
100 p

EXEMPEL PÅ PROGRAMFÖRDJUPNING

800 P

Aktiviteter och upplevelser
Hållbar turism
Marknadsföring och försäljning
Reseproduktion och försäljning
Drycker och ansvarsfull alkoholservering
Reception 1
Naturguidning

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
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RESTAURANG- OCH
LIVSMEDELSPROGRAMMET

18

Yrkesprogram

Vill du kunna söka till högskola efter gymnasiet? Läs mer på sid 4.

K

INRIKTNING: KÖK OCH SERVERING
Tycker du om att laga god mat och ge bra service? På Restaurang- och livsmedelsprogrammet
får du lära dig mycket om fina råvaror, näringsinnehåll, tillagningsmetoder, mat och dryck i
kombination samt om service och bemötande. Det du lär dig här har du nytta av överallt i världen
– flera av våra tidigare elever har jobbat i länder som USA, Italien, Frankrike och Thailand.
BÅDE TEORI OCH PRAKTIK
Hos oss får du många tillfällen att öva och lära ute i
verkligheten. I programmet ingår minst 15 veckor där
du får lära dig yrket på en arbetsplats (APL).
Vi har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med
Faluns krögare och dessutom kontakt med några av
landets topprestauranger.

ATTRAKTIV PÅ ARBETSMARKNADEN
Du som utbildar dig på Restaurang- och livsmedelsprogrammet har goda chanser att få jobb inom alltifrån
storkök till restauranger och lunch- och personalrestauranger.

Kockar och servitörer som är utbildade i Sverige har ett
mycket gott rykte utomlands. Det du lär dig här kommer
du ha nytta av överallt i världen.

VILL DU LÄSA VIDARE?
Programmet ger dig behörighet att söka utbildningar
inom yrkeshögskolan. Om du gör vissa kursval kan du
även få högskolebehörighet och bland annat söka till
Restaurang- och hotellhögskolan. Prata med en studieoch yrkesvägledare, så får du veta mer.

VAD KAN DU JOBBA SOM?
 Kock
 Kallskänka

 Servitör
 Bartender

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600 P

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400 P

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

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

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

100 p
100 p
100 p
100 p

INDIVIDUELLT VAL

200 P

GYMNASIEARBETE

100 P

INRIKTNING

300 P

YRKESUTGÅNG

900 P

KOCK
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering
Matlagning 2
Matlagning 3
Matlagning 4
Servering 2

100 p
200 p
200 p
200 p
200 p

SERVITÖR
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering
Matlagning 2
Servering 2
Matsalshantverk
Barteknik
Drycker
Servering- och specialisering

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

KÖK OCH SERVERING
Mat och dryck i kombination
Matlagning 1
Servering 1

100 p
100 p
100 p
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Vi jobbar just nu med utveckling
av programmet, vill du veta hur?
Kontakta SYV!

VÅRD- OCH
OMSORGSPROGRAMMET
20

Yrkesprogram

Vill du kunna söka till högskola efter gymnasiet? Läs mer på sid 4.

K

Drömmer du om ett jobb där du träffar många människor som behöver dig? Vill du få chans att
göra verklig skillnad? Då kan Vård- och omsorgsprogrammet vara helt rätt väg för dig.
Att arbeta inom hälso- och sjukvård ställer höga krav på både engagemang och kompetens.
Hos oss får du de kunskaper och erfarenheter du behöver för att kunna hjälpa och vårda andra.
Det finns även stora chanser till jobb efter din examen.
På Vård- och omsorgsprogrammet lär du dig mycket om
hur vi människor fungerar, hur kroppen är uppbyggd och
vilka behov vi har. Kunskaperna har du stor nytta av,
oavsett var i världen du väljer att arbeta.

ÖVA PÅ RIKTIGT
Kristinegymnasiet har välutrustade lokaler där du får
öva olika vårdmoment, till exempel ta blodtryck, lägga
förband och ta prover. Det här gör att du kan känna dig
trygg när du möter samma situationer i verkligheten.
I utbildningen ingår 15 praktikveckor, fördelade på olika
perioder. Här får du stegvis ta mer och mer ansvar.

UTBILDNINGEN ÄR CERTIFIERAD
Vård- och omsorgsprogrammet på Kristinegymnasiet är
certifierat av sammanslutningen Vård- och omsorgscollege. Det innebär att du får ett diplom för att visa att du
genomgått en kvalitetsmärkt utbildning. När du avslutar
dina studier får du ett särskilt diplom som ökar dina
chanser att få jobb.

VILL DU LÄSA VIDARE?
Vill du bli sjuksköterska, barnmorska, ambulanssjuksköterska, fysioterapeut, psykolog, socionom, polis eller
brandman? Dina valmöjligheter är många och hos oss
kan du välja kurser för att studera vidare på universitet,
högskola eller yrkeshögskola. Prata med en studie- och
yrkesvägledare, så får du veta mer.

VAD KAN DU JOBBA MED?
 Akutsjukvård
 Äldreomsorg

 Stöd och service inom LSS
 Personlig assistent
 Psykiatri

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600 P

PROGRAMGEMENSAMMA KURSER

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

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

Anatomi och fysiologi 1
Anatomi och fysiologi 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a2
Social omsorg 1
Social omsorg 2
Svenska 2/Svenska som andraspråk2

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

INDIVIDUELLT VAL
GYMNASIEARBETE

200 P
100 P

PROGRAMFÖRDJUPNING

1400 P

200 P
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EKONOMIPROGRAMMET
22

Högskoleförberedande

K

Är du nyfiken på hur företag, lagstiftning och marknadsföring fungerar – i Sverige och i världen?
Vill du veta vad som styr världshandeln och hur man driver ett eget företag? Då är Ekonomiprogrammet rätt val för dig, välj mellan två olika inriktningar. Här läser du ämnen som företagsekonomi, entreprenörskap, samhällskunskap, psykologi och juridik.
INRIKTNING: EKONOMI

INRIKTNING: JURIDIK

Inriktningen ger dig en bred grund inom redovisning,
marknadsföring, investeringar, ledarskap och organisation. Här får du träna på att göra kalkyler, affärsplaner
och bokslut. Du får också lära dig mer om vägen från
idé till färdigt företag. Den teori du lär dig används i
riktiga projekt där du får starta, driva och avveckla ett
UF-företag (Ung företagsamhet).

Hur ser det svenska rättssystemet ut? Vilka lagar styr
privatlivet, yrkeslivet och affärslivet? Om det är frågor
som intresserar dig, välj juridikinriktningen. Här får du
möjlighet att analysera och diskutera juridiska problem.
Du får även lära dig om hur vi människor fattar beslut
och vad som styr våra val.

VAD KAN DU LÄSA VIDARE TILL?





Jurist
Marknadsförare
Ekonom
Revisor






Mäklare
Lärare
Socionom
... och mycket mer.

1250 P

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

350 P

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

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

Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk (steg 1 alt steg 3)
Psykologi 1

100 p
100 p
100 p
50 p

INDIVIDUELLT VAL

200 P

GYMNASIEARBETE

100 P

INRIKTNING

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

300 P

PROGRAMFÖRDJUPNING

300 P

EKONOMI
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

100 p
100 p
100 p

EKONOMI
Marknadsföring
Entreprenörskap
Internationell ekonomi

100 p
100 p
100 p

JURIDIK
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten o samhället
Psykologi 2a

50 p
100 p
100 p
50 p

JURIDIK
Internationell ekonomi/Matematik 3b
Ledarskap och organisation
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering

100 p
100 p
100 p
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ESTETISKA
PROGRAMMET

Vi jobbar just nu med utveckling
av programmet, vill du veta hur?
Kontakta SYV!
Tycker du om musik, konst, foto, film, dans eller teater? Vill du få chans att vara kreativ på skoltid
och samtidigt kunna läsa vidare på högskola eller universitet? Välj Estetiska programmet.
Här får du en bred gymnasieutbildning med fokus på samhällsvetenskapliga och kreativa ämnen.
Det du lär dig här kommer du att ha nytta av, oavsett vilken väg du väljer efter studenten.
Välj mellan fem olika inriktningar:

INRIKTNING: BILD OCH FORMGIVNING
Här får du bland annat teckna, måla och skulptera. Du
lär dig olika tekniker och får prova många olika material. Bildteori och digitalt bildskapande ingår också.
Om du väljer den här inriktningen kommer du att ha alla
dina bild- och formlektioner i Gruvstugan, strax ovanför
Falu gruva.

INRIKTNING: DANS
Inriktningen ger dig kunskaper om dans både som
konstform och som träningsämne. Den omfattar
modern dans, jazz och balett. Här får du tekniska
kunskaper för att söka högre utbildningar i Sverige eller
utomlands, till exempel Balettakademien, DOCH, Laban
och Modern Contemporary School.

INRIKTNING: ESTETIK OCH MEDIA
Den här inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av digitalt skapande. Här läser du till exempel
film- och tv-produktion, ljussättning, fotografisk bild,

24
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kommunikation och bild- och videoredigering. Du kan
också välja att lära dig mer om exempelvis konstfilm och
3D-modellering.

INRIKTNING: MUSIK
Här får du chans att utvecklas som instrumentalist och
sångare, både enskilt och tillsammans med andra och
du medverkar i konserter och större produktioner.
Du får även grundläggande kunskaper inom musikproduktion där vi jobbar med studioinspelning och modernt musikskapande. Du jobbar med alla olika genrer,
allt från pop till metal och jazz, och du får möjligheten
att bredda dig som musiker och instrumentalist.

INRIKTNING: TEATER
Inriktningen ger dig möjlighet att agera, improvisera – i
teater och film. Förutom att lära dig skådespeleri kommer du att få kunskaper i scenografi, ljus, ljud, textanalys och regi. Våra elever brukar också bli väldigt bra på
att kommunicera, till exempel stå framför en grupp och
tala.

L

Högskoleförberedande

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150 P

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b - kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

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

INRIKTNING

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

150 P

Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

100 p
50 p

INDIVIDUELLT VAL

200 P

GYMNASIEARBETE

100 P

400 P

PROGRAMFÖRDJUPNING

500 P

BILD OCH FORMGIVNING
Bild
Bild och form 1b
Form
Bildteori

100 p
100 p
100 p
100 p

BILD OCH FORMGIVNING
Bild och form specialisering
Formgivning 1
Formgivning 2
Formgivning 3
* Valbar kurs

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

DANS
Dansgestaltning 1
Dansteknik 1
Dansteknik 2
Dansteori

100 p
100 p
100 p
100 p

DANS
Dansgestaltning 2
Dansteknik 3
Dansimprovisation och komposition
Scenisk gestaltning 1
* Valbar kurs

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

ESTETIK OCH MEDIA
Digitalt skapande 1
Medieproduktion 1
Medieproduktion 2
Medier, samhälle och kommunikation

100 p
100 p
100 p
100 p

ESTETIK OCH MEDIA
Film- och TV-produktion 1
Ljudproduktion 1
Fotografisk bild 1
Film- och TV-produktion 2/ Fotografisk bild 2
* Valbar kurs

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

MUSIK
Instrument och sång 1
Ensemble med körsång
Gehör och musiklära 1

100 p
200 p
100 p

MUSIK
Musikproduktion 1
Ensemble 2 (Huvudinstrument)
Ensemble 2 (Slutproduktion)
** Valbar kurs
*** Valbar kurs

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

TEATER
Scenisk gestaltning 1
Scenisk gestaltning 2
Scenisk gestaltning 3
Teaterteori

100 p
100 p
100 p
100 p

TEATER
Röst
Sceniskt karaktärsarbete - text
Sceniskt karaktärsarbete
Scenografi, mask och kostym
* Valbar kurs

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

* Ma2b eller Estetisk kommunikation 2 ** Ma2b eller Instrument eller sång
*** Gehör- och musiklära 2 eller Estetisk kommunikation 2

VAD KAN DU LÄSA VIDARE TILL?





Arkitekt
Dansare
Designer
Filmare






Fotograf
Grafisk designer
Illustratör
Journalist






Konstnär
 Regissör
Koreograf
 Spelutvecklare
Musiker
 ..och många andra yrken.
Musikproducent
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
VAD KAN DU LÄSA VIDARE TILL?
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Läkare
Apotekare
Biolog
Fysiker






Civilingenjör
Lärare
Psykolog
Jurist

 Ekonom
 Journalist
 ..och många andra yrken.

L

Högskoleförberedande

Naturvetenskapsprogrammet passar dig med ett natur- och samhällsvetenskapligt intresse och
som vill ha en bred utbildning med goda möjligheter att fortsätta studera vidare. Utbildningen
ger dig djupgående kunskaper inom naturvetenskap men möjligheten finns även att välja en
samhällsvetenskaplig inriktning för dig som vill få “det bästa av två världar”. Så om du är nyfiken
på hur världen hänger samman, vill lära dig mer om klimat- och miljöförändringar samt är
intresserad av att diskutera samhällsfrågor - då är naturvetenskapsprogrammet något för dig!
På Naturvetenskapsprogrammet finns en variation i arbetssätt i alla ämnen, vilket gör att du
utvecklar olika förmågor och verktyg som krävs för högre studier. Du får dessutom arbeta i
ämnesintegrerade projekt, både på skolan och under exkursioner till olika miljöer och platser.
Sammantaget ger utbildningen dig en mycket god och mångsidig förberedelse inför fortsatta
studier och arbetsliv!
Inför årskurs två kan du välja mellan följande
inriktningar:

INRIKTNING: NATURVETENSKAP OCH
SAMHÄLLE

INRIKTNING: NATURVETENSKAP

I den här inriktningen får du en grund inom naturvetenskap och de naturvetenskapliga ämnena kopplas
ihop med aktuella samhällsfrågor, både nationellt och
globalt. Du läser till exempel samhällskunskap och geografi och lär dig mer om frågor som hållbar utveckling,
nationalekonomi och demokrati.

Här får du en fullständig naturvetenskaplig behörighet
och inriktningen är därmed den gymnasieutbildning
som ger den bredaste behörigheten. Du fördjupar dig
inom matematik, biologi, fysik och kemi samtidigt som
du lär dig mer om hur naturvetenskapen är en del av
samhällsutvecklingen. I de naturvetenskapliga kurserna
arbetar du mycket laborativt i välutrustade salar där
teori och praktik vävs ihop.
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150 P

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

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

INRIKTNING

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

450 P

Biologi 1
Fysik 1
Kemi 1
Moderna språk

100 p
150 p
100 p
100 p

INDIVIDUELLT VAL

200 P

GYMNASIEARBETE

100 P

PROGRAMFÖRDJUPNING

NATURVETENSKAP
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

400 P
100 p
100 p
100 p
100 p

FÖRDJUPNING (två kurser ska väljas)
En specialiseringskurs*
Engelska 7
Matematik 5
Geografi 1
Miljö- och energikunskap

200 P
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE
Biologi 2 eller Kemi 2
Geografi 1
Samhällskunskap 2

300 P
100 p
100 p
100 p

FÖRDJUPNING (tre kurser ska väljas)
En specialiseringskurs*
Biologi 2
Matematik 4
Engelska 7
Matematik 5
Miljö- och energikunskap
Kemi 2

300 P
100
100
100
100
100
100
100

* Du kan välja mellan Matematik specialisering,
Naturvetenskaplig specialisering eller Humanistisk
och samhällsvetenskaplig specialisering.
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
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Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som gillar att tänka, ifrågasätta och diskutera.
Här får du fördjupa dig i hur människor påverkar och påverkas av samhället. Vilken betydelse har
vår historia? Hur påverkar religionen våra värderingar? Hur kan språkkunskaper ge nya perspektiv?
På det här programmet lär du dig att tänka vetenskapligt och källkritiskt – det ger dig en bra
grund för fortsatta studier.
Välj mellan två olika inriktningar:

INRIKTNING: BETEENDEVETENSKAP
Här lär du dig hur människor fungerar och samspelar. Du
får veta mer om människors beteende och agerande, sett
ifrån olika perspektiv. I inriktningen ingår ämnen som
kommunikation, psykologi, sociologi och ledarskap.

INRIKTNING: SAMHÄLLSVETENSKAP
Här tittar vi ut över världen och de stora frågorna. Vad
är globalisering och hur påverkar den oss? Varför blir
det krig? Varför flyr människor? Du läser bland annat

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

1150 P
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p

samhällskunskap, internationella relationer och sociologi. Du får en inblick i världens problem, men får också
diskutera lösningar.

VAD KAN DU LÄSA VIDARE TILL?






Polis
Lärare
Författare
Journalist
Socionom







Psykolog
Kommunikatör
Jurist
Personalvetare
..och många andra yrken.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

300 P

Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

50 p
200 p
50 p

INDIVIDUELLT VAL

200 P

GYMNASIEARBETE

100 P

PROGRAMFÖRDJUPNING

INRIKTNING
BETEENDEVETENSKAP
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi

450 P
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p

BETEENDEVETENSKAP
Etnicitet och kulturmöten
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
Religion 2
Psykologi 2b

300 P
100 p

SAMHÄLLSVETENSKAP
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

450 P
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p

SAMHÄLLSVETENSKAP
Etnicitet och kulturmöten
Sociologi
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering

300 P
100 p
100 p

100 p
50 p
50 p

100 p
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TEKNIKPROGRAMMET
Teknikprogrammet passar dig som är kreativ och vill förbättra världen med hjälp
av teknik. Här får du arbeta med teknikutveckling, problemlösning och tekniska
processer. Du får även delta i innovationstävlingar. Oavsett vilken inriktning du
väljer har du möjlighet att läsa de kurser som ger behörighet till civilingenjörsprogrammet.

VAD KAN DU LÄSA VIDARE TILL?
 Civilingenjör  Spelutvecklare
 Matematiker  Ekonom
 Arkitekt
 Produktionstekniker  Lärare
 ... och många andra yrken.
 Designer
 Fysiker
 Jurist
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Välj mellan fyra olika inriktningar:

INRIKTNING: PRODUKTIONSTEKNIK

INRIKTNING: DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

Produktionsteknik fungerar som en länk mellan konstruktion och produktion. I vår fina produktionshall får
du lära dig produktionstekniska processer med fokus
på skärande bearbetning. Du får lära dig mer om hur
produktionslinjer styrs, automation och datorstyrd
produktion.

Produktutveckling handlar om design och funktion – en
snygg produkt som inte fungerar är en dålig produkt.
På den här inriktningen arbetar du med form- och
funktionsproblem. Du använder skisser, ritningar,
beräkningar och modeller som du hanterar i digitala
visualiseringsprogram.

INRIKTNING: INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK
Här läser du programmering, gör spel, appar och andra
program. Du lär dig även att arbeta i rit- och simuleringsprogram och får kunskap om traditionella medier
som TV, film, radio och ljud. Även webbutveckling och
utveckling av mobilappar ingår.
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1100 P

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

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

INRIKTNING

INRIKTNING: TEKNIKVETENSKAP
Det här är direktspåret för dig som har tänkt studera
vidare på en ingenjörsutbildning. Du läser mer matematik, fysik, teknik och programmering. Här lär du dig
arbeta på ett vetenskapligt sätt. Om du väljer den här
inriktningen får du maximal meritpoäng utan att läsa
utökade kurser.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400 P

Fysik 1
Kemi 1
Teknik 1

150 p
100 p
150 p

INDIVIDUELLT VAL

200 P

GYMNASIEARBETE

100 P

300 P

PROGRAMFÖRDJUPNING

400 P

DESIGN- OCH PRODUKTUTVECKLING
Bild och form 1a1
Cad 1
Design 1
Konstruktion 1

50 p
50 p
100 p
100 p

DESIGN- OCH PRODUKTUTVECKLING
Bild och form 1a2
Cad 2
Design 2
Digitalt skapande 1
Teknik specialisering

50 p
50 p
100 p
100 p
100 p

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK
Dator- och nätverksteknik 1
Programmering 1
Webbutveckling 1

100
100
100

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK
Webbserverprogrammering 1
Medieproduktion 1
Webbutveckling 2
Teknik specialisering

100
100
100
100

PRODUKTIONSTEKNIK
Mekatronik 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1

100
100
100

PRODUKTIONSTEKNIK
Datorstyrd produktion 1
Datorstyrd produktion 2
Produktionsutrustning 2
Teknik specialisering

100
100
100
100

TEKNIKVETENSKAP
Fysik 2
Matematik 4
Teknik 2

100
100
100

TEKNIKVETENSKAP
Matematik - specialisering
Matematik 5
Programmering 1
Teknik specialisering

100
100
100
100
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INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
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Introduktionsprogrammen är till för dig som ännu inte är behörig att söka ett gymnasieprogram.
Kanske har du nyss kommit till Sverige? Kanske har du särskilda behov?
Målet här är att ge dig stöd så att du så snart som möjligt ska bli behörig till gymnasiet, kunna
börja andra studier eller prova på arbetslivet.
Introduktionsprogrammen har fyra inriktningar:

INRIKTNING: SPRÅKINTRODUKTION (IMS)

INRIKTNING: INDIVIDUELLT ALTERNATIV
(IMA)

Utbildningen är till för dig som har ett annat modersmål än svenska och är nyanländ till Sverige. Här läser
du framförallt svenska som andra språk. Om du vill och
behöver kan du även läsa matematik, engelska och ytterligare ämnen.

Du läser grundskoleämnen som kan ge dig behörighet
att studera på gymnasieskola, vuxenutbildning eller
folkhögskola. Vi anpassar utbildningen efter dina behov.

INRIKTNING: PROGRAMINRIKTAT VAL (IMV)
För dig som siktar på att gå ett visst nationellt program.
Du läser tillsammans med eleverna på det program du
vill gå och får extra hjälp och stöd. Målet är att du inom
ett år ska bli behörig. För att gå IMV behöver du ha godkänt i svenska eller svenska som andra språk plus några
ämnen till.

INRIKTNING: YRKESINTRODUKTION (IMY)
Den här inriktningen passar dig som vill få en yrkesinriktad utbildning. Du väljer ett av våra yrkesprogram
och läser tillsammans med övriga elever. Utbildningen
anpassas efter dig och innehåller i första hand karaktärsämnen och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du kan
även läsa grundskoleämnen och gymnasiegemensamma
ämnen och avsluta utbildningen med ett gymnasieintyg
eller en gymnasieexamen.

Har du frågor om Introduktionsprogrammen?
Prata med en studie- och yrkesvägledare.
Kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.
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IDROTTSUTBILDNINGAR
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Hos oss kan du kombinera din idrottssatsning med flera nationella program.
Här finns Riksidrottsgymnasiet (RIG) och Nationell idrottsutbildning (NIU) för dig som gör en
elitsatsning och Lokal idrottsutbildning (LIU) för dig som vill få extra mycket tid till din idrott
under gymnasieåren.

Riksidrottsgymnasium (RIG)
– friidrott
Du som söker till Riksidrottsgymnasiets friidrottsinriktning ska ha som mål att bli elitidrottare på internationell nivå. Här kombinerar du ditt valda gymnasieprogram med din idrottssatsning. Utbildningen är öppen
för elever från hela landet. Vi hjälper dig att anpassa
studierna till din träning och dina tävlingar. Om du vill
kan du läsa utbildningen på fyra år istället för tre. RIG
omfattar 700 poäng och kan kombineras med de flesta
av våra gymnasieprogram.

Nationell idrottsutbildning (NIU)

– fotboll, friidrott, gymnastik, innebandy, olympisk
tyngdlyftning, orientering och styrkelyft
I Falun finns fina tränings- och tävlingsmöjligheter
och här kan du läsa Nationell idrottsutbildning (NIU)
med inriktning mot sju olika idrotter. Det innebär att
du kombinerar ditt valda gymnasieprogram med en
elitsatsning inom din idrott. Du som går NIU kommer
att möta elever som är inflyttade från olika kommuner.
Vi hjälper dig att anpassa studierna till din träning och
dina tävlingar. NIU omfattar 500 poäng och är en del
av dina individuella val. Fotboll, friidrott, innebandy,
olympisk tyngdlyftning och orientering kan kombineras med samtliga våra gymnasieprogram. Styrkelyft
och gymnastik kan kombineras med Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet,
Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet.

Lokal idrottsutbildning (LIU)

– badminton, fotboll, funktionell fitness, handboll,
innebandy, simning, styrkelyft, människan och atleten (alla idrotter)
Om du väljer Lokal idrottsutbildning (LIU) får du chans
att utvecklas inom din idrott på skoltid. LIU passar dig
som tycker att din idrott är viktig och som redan tränar i
en förening. På LIU kombinerar du ditt valda gymnasieprogram med din idrott. Vilken idrott du utövar spelar
ingen roll, LIU är öppet för alla – inriktningen ”Människan och atleten” samlar elever från de idrotter som
inte har en egen inriktning. LIU omfattar 300 poäng och
är en del av dina individuella val vilket kan kombineras
med samtliga våra gymnasieprogram.

MULTIARENAN LUGNET
Många av våra elever tillbringar mycket tid på Lugnet,
Faluns stora sport- och friluftsanläggning. Här finns

bland annat de välbekanta hoppbackarna, gym, simhall,
innebandyhall, friidrottshall och mängder av andra
hallar och arenor, både inomhus och utomhus.
Idrottsutbildningarna har dessutom ett eget gym som är
öppet alla dagar i veckan.
Lugnetgymnasiet ligger precis intill anläggningen,
medan Kristinegymnasiet finns i centrala Falun. Hit är
det cirka två kilometer.
Några idrotter har träningshallar och arenor på andra
platser nära centrum.

PROFESSIONELLA TRÄNARE OCH VÄRDEFULLA RESURSER
På våra idrottsutbildningar möter du lärare och tränare
som har ett mycket stort engagemang. De är välutbildade och har flerårig erfarenhet av att utbilda unga. Alla
har en bakgrund som aktiva idrottare med många fina
meriter och flera av dem har deltagit i stora mästerskap.
Idrottseleverna har även en egen fysioterapeut som
hjälper till med rehab och undersökning vid skada. För
de elever som bor i våra lägenheter har vi en boendesamordnare för stöd och service i dina frågeställningar
och med eventuella praktiska saker som rör din boendesituation.

ANSÖKAN OCH ANTAGNING

RIG, inriktning friidrott och NIU, inriktning friidrott
Du ansöker via Svenska friidrottsförbundet. Sista ansökningsdag är 15 oktober 2020.
NIU - orientering
Du ansöker med tävlingsmeriter, talang, betyg och
viljan att utvecklas till en elitidrottare. Läs mer på
falun.se/niu. Sista ansökningsdag är 20 november 2020.
NIU - fotboll, innebandy, gymnastik, olympisk tyngdlyftning och styrkelyft
Du ansöker med tävlingsmeriter, talang, betyg och
viljan att utvecklas till en elitidrottare. Läs mer på
falun.se/niu. Sista ansökningsdag är 1 december 2020
LIU - badminton, fotboll, funktionell fitness, handboll, innebandy, simning, styrkelyft samt människan
och atleten
Du ansöker till ett gymnasieprogram som vanligt, men
ska även lämna en särskild ansökan till LIU.
Sista ansökningsdag är 12 februari 2021, kl. 16.00.

Läs mer om RIG, NIU, LIU,
tränarteamet och de olika idrotterna på
falun.se/idrottsutbildningar
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ÖPPET HUS
KRISTINEGYMNASIET
Två pass: kl 17.30–18.30 och 19.00 –20.00
24 november:
• Hotell- och turismprogrammet
• Hantverksprogrammet
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet
25 november:
• Ekonomiprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet
26 november:
• Barn- och fritidsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
LUGNETGYMNASIET
Två pass: kl 17.30–18.30 och 19.00 –20.00
24 november:
• Bygg- och anläggningsprogrammet
• El- och energiprogrammet
• Introduktionsprogrammen
• Estetiska programmet: musik, teater
• Estetiska programmet: bild (Gruvstugan)
• Fordons- och transportprogrammet (Haraldsbo)
25 november:
• Estetiska programmet: dans, media
• Teknikprogrammet
26 november:
Naturvetenskapsprogrammet
Mer information om öppet hus hittar
du på falun.se

KOM IHÅG!
Sista ansökningsdag till gymnasiet:
Fredag 12 februari 2021, kl. 16.00
Sista ansökningsdag för idrottsutbildningar:
RIG/NIU friidrott – torsdag 15 oktober 2020
NIU orientering – fredag 20 november 2020
NIU övriga idrotter – tisdag 1 december 2020
LIU - fredag 12 februari 2021, kl. 16.00

LÄS MER OM PROGRAMMEN PÅ:
falun.se/kristinegymnasiet
falun.se/lugnetgymnasiet
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK:
Kristinegymnasiets officiella sida
Lugnetgymnasiets officiella sida
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