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Hej!
Svårt att välja? Svårt att veta vad som passar dig? Svårt att veta vem du är,  
vem du vill vara och vad du vill jobba med? 

Om du har frågor, kontakta våra studie- och yrkesvägledare:

Vi vet, det är inte enkelt att välja gymnasieprogram. 
Men kom ihåg att valet inte på något sätt är livsavgö-
rande, du kan faktiskt ändra dig. 

Vi vill ge dig de verktyg du behöver för att vara 
ditt allra bästa jag, så att du kan fullfölja dina dröm-
mar – oavsett vilka de är, 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. Hos oss på Kristinegymnasiet och 
Lugnetgymnasiet är det du som har huvudrollen. 

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 engage-
rade och kunniga lärare som du kommer att min-
nas länge. Och tre år när du får många nya vänner, 
kanske några som du har kvar för alltid.

Hos oss på Kristinegymnasiet och Lugnetgymna-
siet finns massor med program och inriktningar – i 
den här katalogen får du en kort presentation av 
dem. Visste du att du dessutom kan kombinera det 
program du väljer med någon av alla våra idrottsut-
bildningar?

Vill du ha mer information, kom på öppet hus 
hos oss, kontakta våra studie- och yrkesvägledare och 
läs mer på våra webbsidor. Du kan självklart också 
prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola. 
Eller prata med våra elever direkt, så får du deras bild 
av livet på Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet 
och allt runtomkring. Ingen kan berätta bättre än vad 
de kan.

Hoppas vi ses på Kristinegymnasiet eller Lugnet-
gymnasiet i höst. Välkommen till oss! 

Johan Svedmark, gymnasiechef.

Rektorerna på Kristinegymnasiet: 
Christel Zedendahl, Lisa Färlin och Sari Peltokorpi.

Rektorerna på Lugnetgymnasiet:  
Leif Isaksson, Ingela Vestbro, Mikael Karlsson och 
Susanna Walter-Westberg.   
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En elevkår är en fristående demokratisk organisation 
skapad av elever – för elever och som styrs av  elever. 
Här kan du vara med och påverka så att din gymna-
sietid blir så bra som möjligt. Tillsammans ordnar vi 
roliga evenemang, tävlingar och mycket annat både i 
och utanför skolan. Vi jobbar också med frågor som 
har att göra med din arbetsmiljö och ditt studiekli-
mat. 

Elevkårer, till skillnad från elevråd, är självstän-
diga från skolan och är en ideell förening med egen 
styrelse och egna stadgar. 

Elevkåren Kristinegymnasiet – en kår för alla, 
jobbar för att alla elever ska trivas på skolan. Detta 
gör kåren bland annat genom olika trevligheter under 
läsåret, vid skolavslutningen på hösten och när det 
är dags för studenten. Ibland bjuder även kåren på 
gratis fika.  

Lugnetgymnasiet elevkår heter Kåres Kår, namnet 
har vi tagit från bocken Kåre som hittade Falu Gruva. 
Loggan för elevkåren blev därför också en kårebock. 

Vi har skapat många traditioner, vilket är evene-
mang som eleverna uppskattar, bland annat upp-
märksammar vi prideveckan. 

Det måste inte finnas en elevkår på en skola, men 
det är ett bra sätt att skapa en bättre och roligare 
skoltid. Eleverna på en skola har ju väldigt mycket 
gemensamt och genom att gå samman i en förening 
kan man bygga något större tillsammans. Därför är vi 
glada att det finns en elevkår på vardera Kristine- och 
Lugnetgymnasiet.

Vad är en elevkår?
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 Barn- och fritidsprogrammet

 Ekonomiprogrammet

 Hantverksprogrammet

 Hotell- och turismprogrammet

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 Samhällsvetenskapsprogrammet

 Vård- och omsorgsprogrammet
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VAD KAN DU JOBBA MED?
  Personlig tränare
  Massör 
  Fystränare

Barn- och fritidsprogrammet
FRITID OCH HÄLSA • PEDAGOGISKT ARBETE

Barn- och fritidsprogrammet är ett perfekt program för dig som är intresserad av hur  
människor fungerar, vilka olika behov vi har och hur vi lär oss saker på bästa sätt.  
Det är  programmet för dig som vill arbeta pedagogiskt och med människors hälsa.

– DET ROLIGASTE MED  
DET HÄR PROGRAMMET ÄR 

ATT MAN FÅR LÄRA SIG 
MYCKET OM MÄNNISKOR.

Elev i åk 1

LEDARSKAPSUTBILDNING
Barn- och fritidsprogrammet är en ledarskaps-
utbildning, eftersom att leda och instruera andra 
ingår i flera av kurserna. 

Ämnena på programmet och våra olika arbetssätt 
ger dig ökad självkänsla och ökat självförtroende, 
något som hjälper dig att möta andra människor  
på bästa sätt.

TEORI OCH PRAKTIK
Under det första året får du en teoretisk grund inom 
pedagogik, ledarskap och hälsa. Du har även visssa 
praktiska moment i skolan, dessutom 15 veckors 
arbetsplatsförlagt lärande apl. Där får du pröva och 
utveckla dina kunskaper på olika arbetsplatser kopp-
lade till din utbildning.

INRIKTINING FRITID OCH HÄLSA
För dig som är intresserad av träning kost och hälsa.

INRIKTINING  
PEDAGOGISKT ARBETE
För dig som är intresserad av 
barns och ungas utveckling  
och lärande.

VILL DU LÄSA VIDARE?
Självklart kan du få behörig het att läsa 
vidare på högskola genom att göra olika kursval. 

Du kanske vill studera vidare till lärare, förskol-
lärare, socionom, psykolog, hälso pedagog, polis, 
sjukgymnast, idrottslärare eller brandman.

  Barnskötare
  Elevassistent

YR
KE

SP
RO

GR
AM
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Hälsopedagogik 100 p
Naturkunskap 1a2 50 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  700 P

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

FRITID OCH HÄLSA   
Fritids- och friskvårdsverksamheter  200 p 
Fritids- och idrottskunskap  100 p

PEDAGOGISKT ARBETE  
Barns lärande och växande  100p
Pedagogiskt arbete  200p

INRIKTNING   300 P

PERSONLIG TRÄNARE  
Aktivitetsledarskap - gruppträning core  100 p
Aktivitetsledarskap - gruppträning valfri  100 p
Massage 1  100 p
Naturguidning 1  100 p
Träningslära 1  100 p
Träningslära 2  100 p

BARNSKÖTARE, ELEVASSISTENT  
Aktivitetsledarskap  100 p
Massage 1  100 p
Naturguidning 1  100 p
Pedagogiska teorier och praktiker  100 p
Skapande verksamhet  100 p
Specialpedagogik 1  100 p

YRKESUTGÅNG 600 P



12

– JAG VILLE GÅ ETT HÖG-
SKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM 

OCH EFTERSOM JAG GILLAR 
 SIFFROR OCH PENGAR KÄNDES 

EKONOMI SOM DET RÄTTA VALET.
Elev i åk 3

VAD KAN DU LÄSA VIDARE TILL?  
  Jurist
  Marknadsförare
  Ekonom
  Revisor

  Mäklare
  Lärare
  Socionom
  ... och mycket mer.

Ekonomiprogrammet
EKONOMI • JURIDIK

Ekonomiprogrammet på Kristinegymnasiet erbjuder inriktningarna Ekonomi och Juridik.

BRED UTBILDNING
På Ekonomiprogrammet får du en bred utbildning 
som kommer att göra dig väl förberedd för hög-
skolestudier inom en mängd områden. 

Utbildningen utvecklar dina kunskaper i sam-
hällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap  
och juridik. Du får goda insikter i hur ekonomi  
och lagstiftning styr våra liv. 

UNG FÖRETAGSAMHET
Inom Ekonomiprogrammet arbetar vi mycket med 
UF (Ung Företagsamhet). Det är en chans att starta 
och driva egna företag under gymnasietiden.

INRIKTNING  EKONOMI
Inriktningen Ekonomi ger en bra grund inom alla 
ekonomiska områden som redovisning, marknads-
föring, investeringar samt ledarskap och organisation.

INRIKTNING  JURIDIK
Inriktningen Juridik ger dig kunskaper om det 
svenska rättssystemet och de lagar som styr privat-
livet, yrkeslivet och affärslivet. Eleverna arbetar med 
verkliga fall genom att använda faktiska rättskällor 
och undervisningen utgår från aktivt deltagande och 
diskussioner.

HÖ
GS

KO
LE

FÖ
RB

ER
ED

AN
DE
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Företagsekonomi 1 100 p
Privatjuridik 100 p
Moderna språk (steg 1 alt steg 3) 100 p
Psykologi 1 50 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

EKONOMI   
Entreprenörskap och företagande 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p

JURIDIK 
Filosofi 1 50 p
Affärsjuridik 100 p
Rätten o samhället 100 p
Psykologi 2a 50 p

INRIKTNING   300 P

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  1250 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  350 P

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 P

EKONOMI   
Marknadsföring 100 p
Entreprenörskap 100 p
Internationell ekonomi 100 p

JURIDIK 
Internationell ekonomi/matematik 3b  100 p
Ledarskap och organisation 100 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
specialisering 100 p
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VAD KAN DU JOBBA MED? 
  Frisöraspirant
  Hårvård

  Make up
  Stylist

Hantverksprogrammet
FRISÖR

Hantverksprogrammet på Kristinegymnasiet erbjuder inriktningen Frisör.

PRAKTISKT OCH TEORETISKT
Hantverksprogrammet, inriktning Frisör passar  
dig som vill arbeta med människor och ha ett  
kreativt yrke. 

Du lär dig grunderna i klippning, färgning, 
permanent och styling. Du får också lära dig stil och 
form, håruppsättning, brudklädsel, löshår, makeup 
och mycket mer. Du får helt enkelt lära dig allt som 
en frisör idag måste kunna, både det teoretiska och 
det praktiska. 

TRÄNA PÅ EGNA KUNDER
Du tränar på egna kunder i vår egen elevsalong Elev-
klippet och under utbildningen har du praktik på 
olika salonger. 

Det finns även möjlighet att söka stipendium för 
att göra din praktik utomlands.

UNG FÖRETAGSAMHET
Eftersom det är vanligt att driva frisörsalonger som 
eget företag så är entreprenörskap en viktig del av 
utbildningen och du kommer att få driva ett UF-
företag (Ung Företagsamhet) i årskurs tre.

 

SENASTE  
TRENDERNA
Som elev på frisör-
utbildningen har du 
möjlighet att gå på 
kurser och frisyrvis-
ningar som visar de 
senaste trenderna.

VILL DU LÄSA VIDARE?
Efter gymnasiet kanske du vill komplettera frisör-
yrket med kurser för att arbeta som stylist eller 
makeupartist. 

Hos oss kan du självklart, genom olika kursval,  
få behörighet för fortsatta studier på högskolan.

– JAG HAR ALLTID VELAT  
BLI FRISÖR OCH TYCKTE ATT 
DET VAR ROLIGT OCH SPÄN-

NANDE OCH DET KÄNDES RÄTT 
FRÅN FÖRSTA STUND.

Elev i åk 3

YR
KE

SP
RO

GR
AM

– JAG HAR ALLTID VELAT  
BLI FRISÖR OCH TYCKTE ATT 
DET VAR ROLIGT OCH SPÄN-

NANDE OCH DET KÄNDES RÄTT 
FRÅN FÖRSTA STUND.

Elev i åk 3
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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).

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

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  400 P

FRISÖR   
Frisör 1  200 p
Frisör 2  200 p
Material och miljö  100 p

INRIKTNING   500 P YRKESUTGÅNG 700 P

FRISÖRASPIRANT   
Frisör 3  200 p
Frisör 4  200 p 
Frisör 5  200 p
Frisör 6a  100 p
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VAD KAN DU JOBBA MED? 
  Reseledare
  Guide
  Aktivitetsvärd

  Receptionist
  Eventarrangör
  Turisminformatör 

Hotell- och turismprogrammet
TURISM OCH RESOR

Hotell- och turismprogrammet på Kristinegymnasiet erbjuder inriktningen Turism och resor.

– TEORI OCH PRAKTIK  
VARVAS OCH DET GÖR ATT 
MAN LÄR SIG HUR DET ÄR  

I ARBETSLIVET.
Elev i åk 1

YR
KE

SP
RO

GR
AM

VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS
Det här är programmet för dig som vill jobba prak-
tiskt inom turismyrken, ge högklassig service, jobba 
med mässor och event, leda aktiviteter, anta spännan-
de utmaningar, ta initiativ och möta olika kulturer.

Hos oss kan du få hela världen som din arbets-
plats. APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår med 
minst 15 veckor under utbildningen. Det finns möj-
lighet att genomföra den under läsåret, eller på lov, i 
Sverige eller utomlands.

TEORI OCH PRAKTIK
Under utbildningen kombinerar du de teoretiska 
delarna med att jobba praktiskt. Du läser ämnen 
här i skolan samtidigt som du får jobba med mässor, 
guidningar, event och med att arrangera aktiviteter i 
nära samarbete med turismbranschen. Dessutom får 
du göra studieresor och studiebesök.

Vi samarbetar med turismföretag i Europa, där du 
kan genomföra delar av din APL. Du kan få möjlig-
het att delta i internationella utbyten med andra 
skolor i Europa, bland annat Holland. Under utbild-
ningen startar och driver du ett eget företag, genom 
Ung Företagsamhet UF.

VAD BLIR DU?
Efter gymnasiet kan du till ex-
empel jobba som arrangör av 
event, reseledare, guide, akti-
vitetsvärd, receptionist eller 
turisminformatör. Eventuellt 
kan du starta ett eget företag 
inom turismbranschen.

VILL DU LÄSA VIDARE?
Självklart kan du även läsa vidare 
på högskola/ universitet eller yrkeshög-
skola genom att göra olika kursval under din studie-
tid.

– TEORI OCH PRAKTIK  
VARVAS OCH DET GÖR ATT 
MAN LÄR SIG HUR DET ÄR  

I ARBETSLIVET.
Elev i åk 1
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Engelska 6 100 p
Entreprenörskap 100 p
Logi 100 p
Konferens och evenemang 100 p
Service och bemötande 1 100 p
Besöksnäringen 100 p
Resmål och resvägar 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  700 P

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

TURISM OCH RESOR   
Aktiviteter och upplevelser  100 p
Hållbar turism  100 p
Marknadsföring och försäljning  100 p
Reseproduktion och försäljning  100 p

INRIKTNING   400 P PROGRAMFÖRDJUPNING 500 P

TURISM OCH RESOR   
Evenemang  100 p
Guide och reseledare  100 p
Retorik  100 p 
Naturguidning 1  100 p
Frukost och bufféservering  100 p
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VAD KAN DU JOBBA MED? 
  Kock
  Kallskänka
  Catering

  Servitör
  Bartender

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
KÖK OCH SERVERING

Tycker du om att laga god mat och ge service åt gäster på restaurang? Hos oss får du lära dig 
mycket om härliga råvaror, näringsinnehåll tillagningsmetoder, mat och dryck i kombination 
samt servering i matsalar till gästerna. Vi är ofta med i större arrangemang 
utanför skolan tillsammans med krögarna.

– JAG GILLAR ATT 
 LAGA MAT OCH MÖTA  

NYA MÄNNISKOR, DESSUTOM 
VILL JAG UT OCH RESA  

EFTER GYMNASIET OCH KUNNA  
ARBETA SAMTIDIGT.

Elev i åk 1

YR
KE

SP
RO

GR
AM

ELEVRESTAURANG ECOLE  
– MITT I VERKLIGHETEN
Vi har en egen restaurang där vi lagar mat åt gäster. 
Restaurangen är mycket omtyckt för den goda maten 
och den höga servicenivån. Vi har även temakvällar, 
julbord, konferenser, större banketter och catering.

PRAKTISKT LÄRANDE OCH SERVICEKÄNSLA
Utbildningen lägger fokus på praktiskt lärande och 
servicekänsla och under utbildningen varvas teori och 
praktik på ett verklighetstroget sätt i restaurangen. 
Vi har samarbete med landets mest välrenommerade 
restauranger.

GOD ARBETSMARKNAD
Det är stor efterfrågan inom restaurangbranschen och 
arbetsmarknaden är mycket god. Det finns en stor 
bredd att arbeta inom, alltifrån storkök till restau-
ranger och lunch- och personalrestauranger. Svenska 
kockar och serveringspersonal har ett mycket gott 

rykte utomlands. Det 
du lär dig här kom-
mer du ha nytta av 
överallt i världen.

VILL DU LÄSA 
VIDARE? 
Programmet ger grund 
för vidare studier på 
yrkeshögskola. Du har även 
möjlighet att välja kurser hos 
oss så att du har behörighet att läsa 
på högskola t ex Grythyttan eller Umeå. 

– JAG GILLAR ATT 
 LAGA MAT OCH MÖTA  

NYA MÄNNISKOR, DESSUTOM 
VILL JAG UT OCH RESA  

EFTER GYMNASIET OCH KUNNA  
ARBETA SAMTIDIGT.

Elev i åk 1
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Hygien 100 p
Livsmedels- och näringskunskap 1 100 p
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100 p
Service och bemötande 1 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

KÖK OCH SERVERING   
Mat och dryck i kombination  100 p
Matlagning 1 100 p
Servering 1 100 p

INRIKTNING   300 P

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  400 P

YRKESUTGÅNG 900 P

KOCK   
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering  100 p
Matlagning 2 200 p
Matlagning 3 200 p
Matlagning 4 200 p
Servering 2 200 p

SERVITRIS ELLER SERVITÖR 
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering  100 p
Matlagning 2 200 p
Servering 2  200 p
Matsalshantverk  100 p
Barteknik  100 p
Drycker  100 p
Arrangemang 100 p

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).
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Samhällsvetenskapsprogrammet
BETEENDEVETENSKAP • MEDIER, INFORMATION & KOMMUNIKATION  
• SAMHÄLLSVETENSKAP  
  
Samhällsvetenskapsprogrammet, som är ett högskoleförberedande program, är intressant för dig 
som gillar att tänka, ifrågasätta och diskutera. Du får fördjupa dig i hur människor påverkar och 
påverkas av samhället. 

Programmet lägger särskild vikt vid att utveckla kri-
tiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Till årskurs två väljer du den av inriktningarna som 
passar just dig. Oavsett vilken inriktning du väljer så 
får du en bred utbildning och blir väl förberedd för 
högskola eller universitet. 

Hos oss har du även möjlighet att välja mellan ett 
flertal meritgivande kurser för att komma in på en 
speciell högskoleutbildning.

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP
Här får du lära dig mycket om samspelet mellan 
människor och du får även ta del av människors 
utveckling i olika slags sammanhang. Som elev får du 
kunskap om människors beteende och agerande, sett 
ifrån olika perspektiv. Kommunikation, psykologi, 
sociologi och ledarskap ingår som viktiga ämnen i 
beteendeinriktingen. 

INRIKTNING MEDIER, INFORMATION  
OCH KOMMUNIKATION
Här får du kunskaper om medias roll i samhället.  
Hur påverkar media våra åsikter och uppfattningar? 
Du kommer att få kunskap 
om journalistik, informa-
tion och reklam och 
praktiskt få pröva 
textens, bildens 
och ljudets 
kommunikativa 
möjligheter.  
Vi övar även 
på att förmedla 
budskap på ett 
intresseväckande 
sätt.

– JAG HAR LÄRT KÄNNA MÄN-
NISKOR SOM JAG IDAG INTE 
VET HUR JAG SKA KLARA MIG 

UTAN OCH FÅTT MÖJLIGHET ATT 
DELTA I UNDERVISNING DÄR 
LÄRARNA GÖR ALLT FÖR ATT 

ELEVERNA SKA LYCKAS.  
Elev i åk 3
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– JAG HAR LÄRT KÄNNA MÄN-
NISKOR SOM JAG IDAG INTE 
VET HUR JAG SKA KLARA MIG 

UTAN OCH FÅTT MÖJLIGHET ATT 
DELTA I UNDERVISNING DÄR 
LÄRARNA GÖR ALLT FÖR ATT 

ELEVERNA SKA LYCKAS.  
Elev i åk 3
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VAD KAN DU LÄSA VIDARE TILL?
  Polis 
  Lärare
  Författare
  Journalist
  Socionom

  Psykolog
  Kommunikatör
  Jurist
  Personalvetare
  ... och mycket mer.

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP
Här tittar vi ut över världshändelserna och de stora 

frågorna. Vad är globalisering och hur 
påverkar den oss? Varför blir det 

krig? Varför flyr människor från 
sina länder? I kurser som berör 

samhällskunskap, internatio-
nella relationer och sociologi 
får du med dig kunskaper 
om de problem som världen 
står inför, men också tankar 
om hur de kan lösas. Kanske 

är du själv en del av lösningen.

JAG SER FRAM EMOT ATT  
FÅ VARA I SKOLAN.

Elev i åk 2

 

 

Filosofi 1 50 p
Moderna språk 200 p
Psykologi 1 50 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  1150 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  300 P

BETEENDEVETENSKAP  450 P
Ledarskap och organisation  100 p 
Kommunikation  100 p 
Psykologi 2a  50 p 
Samhällskunskap 2  100 p 
Sociologi  100 p

MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 350 P
Journalist, reklam och kommunikation 1  100 p 
Medieproduktion 1  100 p 
Medier, samhälle och kommunikation 1  100 p 
Psykologi 2a  50 p

INRIKTNING   PROGRAMFÖRDJUPNING 

BETEENDEVETENSKAP 300 P
Etnicitet och kulturmöten  100 p 
Religionskunskap - specialisering  100 p 
Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
specialisering  100 p

MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION  400 P
Samhällskunskap 2  100 p 
Digitalt skapande 1  100 p 
Medieproduktion 2  100 p 
Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
specialisering  100 p

SAMHÄLLSVETENSKAP  450 P
Geografi 1  100 p 
Historia 2a  100 p 
Religionskunskap 2  50 p 
Samhällskunskap 2  100 p 
Samhällskunskap 3  100 p

SAMHÄLLSVETENSKAP  300 P
Etnicitet och kulturmöten  100 p 
Internationella relationer  100 p 
Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
specialisering  100 p
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Vård- och omsorgsprogrammet
Drömmer du om ett jobb där du träffar många människor som behöver dig, ett jobb där du kan  
göra skillnad? Vill du ha chans att jobba internationellt med hela världen som arbetsplats?

VAD KAN DU JOBBA MED? 
  Akutsjukvård
  Äldreomsorg
  Stöd och service inom LSS
  Personlig assistent

– JAG VALDE VÅRD- OCH  
OMSORGSPROGRAMMET FÖR ATT 
DET VERKADE INTRESSANT OCH 
JAG HADE HÖRT VÄLDIGT BRA 
SAKER OM DEN HÄR LINJEN. 

JAG HAR INTE BLIVIT  
BESVIKEN!
Elev i åk 2

YR
KE

SP
RO

GR
AM

TEORI OCH PRAKTIK
Under utbildningen kommer du möta välutbilda-

de pedagoger med gedigen yrkeserfarenhet och stort 
engagemang. Du får de kunskaper som behövs för att 
efter gymnasiet kunna arbeta inom till exempel sjuk-
vård, äldreomsorg samt stöd och service inom LSS.

Vi ger dig teoretiska och praktiska kunskaper för 
att arbeta med vård- och omsorgsuppgifter på ett 
etiskt, hygieniskt och pedagogiskt sätt. Du kommer 
att få öva på olika moment 

i vårt toppmoderna 
metodrum för att 

du ska känna dig 
trygg inför de 
olika uppgifter 
du kommer 
att möta un-
der din APL 
(arbetsförlagt 
lärande 15 v).

VILL DU LÄSA VIDARE?
Vill du bli sjuksköterska, barnmorska, ambulanssjuk-
sköterska, 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.

UTBILDNINGEN ÄR CERTIFIERAD
Vård- och omsorgsprogrammet på Kristinegymnasiet 
är certifierat inom Vård- och omsorgscollege. Det 
innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad. Efter 
avslutade studier får du ett diplom som ökar dina 
chanser till en anställning.
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Hälsopedagogik 100 p
Medicin 1 150 p
Etik och människans livsvillkor 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykologi 1 50 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Specialpedagogik 1 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p
Vård- och omsorgsarbete 1 200 p
Vård- och omsorgsarbete 2 150 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

AKUTSJUKVÅRD   
Akutsjukvård 200 p
Medicin 2 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 p

YRKESUTGÅNG   500 P

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  1100 P

För grundläggande högskolebehörighet krävs Eng 6. Detta kan läsas som individuellt val (100 p) eller som utökad kurs (100 p).
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 Bygg- och anläggningsprogrammet

 El- och energiprogrammet

 Estetiska programmet

 Fordons- och transportprogrammet

 Naturvetenskapsprogrammet

 Teknikprogrammet

 Introduktionsprogrammen
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Bygg- och anläggningsprogrammet är gymnasie programmet för dig som vill arbeta med 
 nybygg nation, underhåll och ombyggnad. Efter gymnasiet kan du till exempel bli snickare,  
målare, plåtslagare eller betongarbetare. 

– DET ÄR EN RIKTIG  
HANTVERKSUTBILDNING  

MED MYCKET BRA LÄRARE. 
Elev åk 2

VÄLJA INRIKTNING
Du får som elev på bygg- och anläggningsprogram-
met prova alla tre inriktningarna för att inför årskurs 
2 välja en inriktning – husbyggnad, plåt eller måleri. 
Under hela utbildningen varvas teori med praktik i 
bygghall eller som arbetsplatsförlagt lärande i närom-
rådet.

HUSBYGGNAD
Inriktningen Husbyggnad ger dig kunskaper om olika 
typer av nybyggnation, renovering samt ombyggnad.

MÅLERI
På inriktningen Måleri får du bland annat lära dig 
tapetsera och måla både inomhus och utomhus. 
Färgsättning och design är också en viktig del under 
utbildningen. Du arbetar ofta i projekt både i och 
utanför skolan.

PLÅTSLAGERI
Inriktningen Plåtslageri ger dig kunskaper inom 
byggnadsplåtslageri och ventilation i en kombina-
tion med design och teknisk funktion. Inriktningen 
erbjuds endast på ett fåtal gymnasie skolor i landet. 

Du som väljer inriktningen 
har goda chanser att få arbete 
direkt efter gymnasiet efter-
som det idag råder brist på 
plåtslagare i Sverige.

NÄRA SAMARBETE  
MED BRANSCHEN 
Skolan har ett mycket gott 
samarbete med företag och 
har en bra tillgång till praktik-
platser. Skolan är branschrekom-
menderad av Sveriges Byggindustrier.

VILL DU LÄSA VIDARE?
Självklart kan du välja utökat program och läsa mer 
svenska och engelska för att få högskolebehörighet.

VAD KAN DU JOBBA MED?  
  Betongarbetare
  Golvläggare
  Målare

  Plåtslagare
  Snickare

Bygg- och anläggningsprogrammet
HUSBYGGNAD • MÅLERI • PLÅTSLAGERI

YR
KE
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– DET ÄR EN RIKTIG  
HANTVERKSUTBILDNING  

MED MYCKET BRA LÄRARE. 
Elev åk 2
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Bygg och anläggning 1 200 p
Bygg och anläggning 2 200 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

HUSBYGGNAD 700 P
Husbyggnadsprocessen 200 p
Husbyggnad 1 100 p
Husbyggnad 2 200 p
Husbyggnad 3-ombyggnad 200 p

INRIKTNING   

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  400 P

PROGRAMFÖRDJUPNING 

BETONGARBETARE   500 P
Betong 1 - lågform och platta på mark 100 p
Betong 2 - väggar och pelare 100 p
Betong 3 - bärlag 100 p
Betong 4 - golv 100 p
Mur- och putsverk 1 - grundmurar 100 p

TRÄARBETARE 500 P
Elementmontering 100 p 
Trä 1 - stommar 100 p 
Trä 2 - beklädnad 100 p 
Trä 3 - montage 100 p 
Betong 1 - lågform och platta på mark 100 p

MÅLERI 400 P
Måleriprocessen 200 p
Måleri 1 200 p

BYGGNADSMÅLARE 800 P
Måleri 2 200 p
Måleri 3 200 p
Måleri 4 200 p
Måleri 5 200 p

PLÅTSLAGERI 400 P
Plåtslageri-grunder 100 p
Plåtslageriprocessen 200 p
Ventilationsplåtslageri 1 100 p

BYGGNADSPLÅTSLAGARE 800 P
Byggnadsplåtslageri 1 200 p
Byggnadsplåtslageri 2 200 p
Byggnadsplåtslageri 3 200 p
Kulturplåtslageri 100 p
Ventilationsmontering 1 100 p

VENTILATIONSPLÅTSLAGARE 800 P
Byggnadsplåtslageri 1 200 p
Ventilationsmontering 1 100 p
Ventilationsmontering 2 200 p
Ventilationsplåtslageri 2 200 p
Ventilationsservice 100 p

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).  
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VAD KAN DU JOBBA MED? 
  Elektriker
  Data-nätverks-
tekniker

  Supporttekniker

  Hemservicetekniker
  Nätverkstekniker
  IT-konsult
  Systemutvecklare

El- och energiprogrammet passar dig som vill arbeta med datorer eller 
elteknik. Kanske vill du bli elektriker eller data-nätverkstekniker? 

Hos oss får du en grundläggande yrkesutbildning för arbete med instal-
lation, drift, underhåll och reparation inom el-, elektronik-, dator- och energi-
tekniska områden.

Inom elinstallationsbranschen pågår stora förändringar. Det sker en snabb teknikutveckling. 
Nya delbranscher tillkommer, bland annat inom larm, säkerhet och data.

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Funderar du på att bli supporttekniker, hemservice-
tekniker, nätverkstekniker, IT-konsult eller system-
utvecklare? Då är inriktningen Dator- och kommuni-
kationsteknik rätt utbildning. 

Det finns stor efterfrågan på medarbetare med 
denna kompetens som är både tekniknära och affärs- 
och användarnära.

ELTEKNIK
Är du teknikintresserad, händig och gillar problem-
lösning? Vill du arbeta som installationselektriker 
eller serviceelektriker? Då är inriktningen Elteknik 
något för dig. 

Lugnetgymnasiets inriktning Elteknik är en ETG-
partner (partnerskola till elteknikbranschens gymna-
sium). Det innebär att vi kan inkludera lärlingstiden 
i gymnasieutbildningen och att du därmed kan bli 
anställd som förstaårsmontör direkt. Detta förutsätt-

er att du klarar de löpande lärlingstesterna och det 
slutliga yrkestestet. 

Du väljer redan i årskurs nio om du ska gå in-
riktningen Dator- och kommunikationsteknik eller 
Elteknik.

VILL DU LÄSA VIDARE?
Självklart kan du välja utökat program och läsa mer 
svenska och engelska för att få högskolebehörighet.

– GODA MÖJLIGHETER  
TILL BRA JOBB EFTER  

UTBILDNINGEN.
Elev åk 2

El- och energiprogrammet
DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK • ELTEKNIK
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– GODA MÖJLIGHETER  
TILL BRA JOBB EFTER  

UTBILDNINGEN.
Elev åk 2
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Datorteknik 1a 100 p
Elektromekanik 100 p
Energiteknik 1 100 p
Mekatronik 1 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK  400 P 
Dator- och nätverksteknik 100 p
Elektronik och mikrodatorteknik 100 p
Kommunikationsnät 1 100 p
Nätverksteknik 100 p

ELTEKNIK 500 P
Elkraftteknik 100 p
Praktisk ellära 100 p
Elinstallationer 200 p
Kommunikationsnät 100 p

INRIKTNING   

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  400 P

PROGRAMFÖRDJUPNING 

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK  800 P
Datorsamordning och support 100 p
Digital kommunikationsteknik 100 p
Entreprenörskap 100 p
Nätverksadministration 100 p
Programmering 1 100 p
Programmering 2 100 p
Webbserverprogrammering 1 100 p
Webbutveckling 1 100 p

ELTEKNIK 700 P
YRKESUTGÅNG INSTALLATIONSELEKTRIKER 
Allmän automationsteknik 100
Inbrottslarmsystem 100
Belysningsteknik 100
Elmotorstyrning 100
Underhåll - elteknik 100
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100
Verktygs- och materialhantering 100

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).   
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Estetiska programmet
BILD OCH FORMGIVNING • DANS • ESTETIK OCH MEDIA • MUSIK • TEATER

Vill du gå en kreativ och högskoleförberedande utbildning? Då är Estetiska programmet något 
för dig. Här får du fördjupa dig i dina intressen, samtidigt som du utvecklar många andra förmå-
gor och kunskaper. Efter utbildningen kan du plugga vidare inom flera olika områden. 
 
Under dina år på Estetprogrammet utvecklas du i en 
positiv, kreativ och lustfylld studiemiljö med en stor ge-
menskap mellan elever och engagerade lärare. Vi håller 
till i ett nyrenoverat estethus med toppmoderna lokaler.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av 
människans sinnen. Därför är det viktigt att våra elever 
får möta publik inom sina olika konstformer Kreativi-
tet, nyfikenhet, kommunikation, samspel, förmåga till 
eget skapande och framförande samt att uppleva och 
tolka olika konstformer är centrala delar i utbildningen.

Redan i årskurs 9 väljer du inriktning och i samband 
med valet gör du även ett antagningsprov.

INRIKTNING BILD OCH FORMGIVNING
Inriktningen ger fördjupade kunskaper om bildskapan-
de i olika material och tekniker samt arbete med både 
två- och tredimensionella bilder. Du får arbeta med 
teckning, måleri och skulptur. Arbetet sker både analogt 
och digitalt.

INRIKTNING DANS
Inriktningen ger fördjupade kunskaper i dans som 
konstform och träningsämne. Du utvecklar dina 
danstekniska kunskaper och förmågor i gestaltningsar-
bete, improvisation och komposition. Vi arbetar med 
tekniker inom modern dans, jazz och balett.

På inriktning Dans får du tekniska kunskaper 
för att söka högre utbildningar, både i Sverige och 
utomlands, såsom Balettakademien, DOCH, Laban, 
Modern Contemporary School med flera. 

INRIKTNING ESTETIK OCH MEDIA
Inom inriktningen läser du film- och tv-produktion, 
fotografisk bild, digitalt skapande och ljudproduktion. 

Du lär dig bland annat bildredigering, olika tekni-
ker och former av fotografering, bild- och videoredi-
gering, 3D-modellering, ljussättning, dramaturgi, att 
göra konstfilm och musikvideor, producera innehåll för 
smartphones och plattor, efterbearbetning av video och 
mycket annat.

INRIKTNING MUSIK
Inriktningen ger fördjupade kunskaper i musik från 
olika tider och kulturer. Vi arbetar mycket med att spela 
och sjunga tillsammans och att musicera enskilt. Du får 
möjlighet att utvecklas som sångare och instrumentalist. 

Som musikelev på får du många tillfällen att upp-
träda inför publik i skolans konserter och kaba-
réer samt i andra offentliga sammanhang.

INRIKTNING TEATER
Inriktningen ger dig möjlighet att 
agera, improvisera och delta i olika 
uppsättningar. Du kommer att få 
fördjupade kunskaper inom teater 
ur olika perspektiv och utveckla 
din scenförmåga.

Förutom att lära dig skådespeleri 
kommer du att få kunskaper i sceno-
grafi, ljus, ljud, textanalys och regi.

EN OMVÄXLANDE  
UTBILDNING MED HÖG 

KVALITET, SOM GÖR ATT DU 
KAN HITTA ETT PERSONLIGT 

UTTRYCKSSÄTT.
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EN OMVÄXLANDE  
UTBILDNING MED HÖG 

KVALITET, SOM GÖR ATT DU 
KAN HITTA ETT PERSONLIGT 

UTTRYCKSSÄTT.



Estetisk kommunikation 1 100 p 
Konstarterna och samhället 50 p  

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

BILD OCH FORMGIVNING  
Bild 100 p
Bild och form 1b 100 p
Form 100 p
Bildteori 100 p

DANS 
Dansgestaltning 1 100 p
Dansteknik 1 100 p
Dansteknik 2 100 p
Dansteori 100 p

ESTETIK OCH MEDIA 
Digitalt skapande 1 100 p
Medieproduktion 1 100 p
Medieproduktion 2 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 100 p

INRIKTNING   400 P

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Historia 2b - kultur 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  1150 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  150 P

PROGRAMFÖRDJUPNING 500 P

BILD OCH FORMGIVNING   
Bild och form specialisering 100 p
Formgivning 1 100 p
Formgivning 2 100 p
Formgivning 3 100 p
* Valbar kurs 100 p

DANS 
Dansgestaltning 2 100 p
Dansteknik 3 100 p
Dansimprovisation och komposition 100 p
Scenisk gestaltning 1 100 p
* Valbar kurs 100 p

ESTETIK OCH MEDIA 
Film- och TV-produktion 1 100 p
Ljudproduktion 1 100 p
Fotografisk bild 1 100 p
Film- och TV-produktion 2/ Fotografisk bild 2 100 p
* Valbar kurs 100 p

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

MUSIK 
Instrument och sång 1 100 p
Ensemble med körsång 200 p
Gehör och musiklära 1 100 p

TEATER 
Scenisk gestaltning 1 100 p
Scenisk gestaltning 2 100 p
Scenisk gestaltning 3 100 p
Teaterteori 100 p

MUSIK 
Ensemble 2 (Kulturskolan) 100 p
Ensemble 2 (Slutproduktion) 100 p
Ensemble 2 (Afroamerikansk och ledning) 100 p
** Valbar kurs 100 p
*** Valbar kurs 100 p

TEATER 
Röst 100 p
Sceniskt karaktärsarbete - text 100 p
Sceniskt karaktärsarbete 100 p
Scenografi, mask och kostym 100 p
* Valbar kurs 100 p

  Arkitekt
  Dansare
  Designer
  Filmare

  Fotograf
  Grafisk designer
  Illustratör 
  Journalist

  Konstnär
  Koreograf
  Musiker
  Musikproducent

  Regissör
  Spelutvecklare
  ..och mycket mer.

VAD KAN DU LÄSA VIDARE TILL? 
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VAD KAN DU JOBBA MED? 
  Bilskadereparatör
  Lackering, motiv-
lackering

  Styling av bilar
  Personbilsmekaniker

Att utbilda sig på fordons- och transportprogrammet är en investering i hantverkskunnande.
Programmet är till för dig som vill lära dig mer av allt inom fordonsbranschen. I årskurs ett 

läser man gemensamma kurser och sedan väljer man inriktning till årskurs två.

PERSONBILSTEKNIK
Att arbeta med dagens moderna bilar handlar mer 
om el, elektronik, datorer och avancerad felsökning 
än att skruva och smörja. Du ska klara av arbetet med 
hjälp av manualer som är skrivna på engelska. Som 
mekaniker ska du också kunna ta emot kunder. Allt 
detta får du med dig från denna inriktning.

KAROSSERITEKNIK
Som bilskadereparatör tar man hand om krock-  
och plåtskadade bilar. Du gör skadeanalys och kost-
nadsberäkning. Du mäter, riktar, svetsar, byter och 

monterar delar beroende på 
vad skadan kräver. Job-

bet är omväxlande 
och utvecklingen 

ger nya material 
och funktioner 
som du ska ha 
koll på.

LACKERINGSTEKNIK
Jobbet som fordonslackerare kräver noggrannhet, tål-
modighet och bra känsla för färg och form. Du arbetar 
med att reparera plastdetaljer, spacklar, slipar och mask e - 
rar innan du lackar kaross och detaljer i olika skikt. Efter 
några år kanske du inriktar dig mot t ex motivlackering.

MÅNGA MÖJLIGHETER
När du gått på Fordonsprogrammet har du de bästa 
möjligheterna till ett arbete, enligt Skolverket. Det 
kommer alltid att finnas efterfrågan på tekniskt kun-
niga personer inom dessa yrkeskategorier.

Du har också möjlighet att efter avslutad och 
godkänd utbildning läsa vidare på yrkeshögskola. Det 
finns högskoleprogram som riktar sig till dig som läst 
på fordons- och transportprogrammet.

– ATT BÖRJA PÅ GYMNASIET  
VAR FANTASTISKT! JAG GÅR  

I EN KLASS DÄR ALLA ÄR LIKA BIL- 
INTRESSERADE SOM JAG OCH  
HAR NÅGRA AV DOM BÄSTA  

LÄRARNA JAG NÅGONSIN HAFT.
Elev i åk 3

Fordons- och transportprogrammet
PERSONBILSTEKNIK • KAROSSERITEKNIK • LACKERINGSTEKNIK

Yrkesprogram
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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).   
    

Fordons- och transportbranschens villkor   
och arbetsområden 200 p
Fordonsteknik - introduktion 200 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

KAROSSERI OCH LACKERING 400 P
Riktningsteknik - introduktion 200 p
Lackeringsteknik - introduktion 200 p

PERSONBIL 500 P
Personbilsteknik - introduktion 200 p
Reparation av personbilar och  
lätta transportfordon 300 p

INRIKTNING   

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  400 P

PROGRAMFÖRDJUPNING 

KAROSSERITEKNIK   800 P
Karosserikonstruktioner och inredning 200 p
Riktbänkssystem 200 p
Skadebesiktning och produktionsflöde 100 p
Skarvings- och sammanfogningsteknik 300 p

LACKERINGSTEKNIK 800 P
Baskurs i lackering 300 p
Färg och dekorationslackering 100 p
Lackeringssystem 200 p
Lackeringsteknik - applicering 100 p
Produktionsflöden 100 p

PERSONBILSTEKNIK 700 P
Bromsar, Kaross och chassi 200 p
Komfort- och säkerhetssystem 1a 200 p
Motor och kraftöverföring 300 p
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Naturvetenskapsprogrammet
NATURVETENSKAP • NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE

Naturvetenskapsprogrammet på Lugnetgymnasiet erbjuder inriktningarna Naturvetenskap samt 
Naturvetenskap och samhälle.

Vårt Naturvetenskapliga program är en utbildning med både bredd och djup. Vi vill att du 
ska bli utmanad och stimulerad men också trivas och ha roligt. Kurserna ger bred kompetens och 
förbereder dig mycket väl för vidare studier.

ENGAGERADE LÄRARE
Våra lokaler är väl utrustade för att möta dagens krav 
på både teoretiska och laborativa arbetssätt. Du möter 
legitimerade och engagerade lärare. Vårt arbetssätt är 
flexibelt och samarbetet nära mellan lärare och elev. 
Vi arbetar mycket i projektform för att teori och 
praktik ska gå hand i hand. 

Du får praktisk tillämpning av dina kunskaper 
under exkursioner och fältarbeten. Arbete utanför 
skolan sker t.ex. på västkusten, i fjällen och i skogen. 
Laborativt arbete och lärarledd undervisning präglar 
vår verksamhet.

NATURVETENSKAP
I inriktningen Naturvetenskap får du fördjupade 
kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena.

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE
Inriktningen Naturvetenskap och samhälle har en 
mer tvärvetenskaplig karaktär där de naturvetenskap-
liga ämnena kopplas ihop med aktuella samhälls-
frågor, både nationellt och globalt. Du fördjupar dig 
mer i ämnena samhällskunskap och geografi. Hållbar 
utveckling är en viktig del i utbildningen.

VAD KAN DU LÄSA VIDARE TILL? 
  Läkare och andra vårdyrken
  Apotekare och andra farmaceutyrken
  Biolog, fysiker, kemist, matematiker
  Civilingenjör och andra teknikyrken
  Lärare och andra pedagogiska yrken
  Psykolog och andra beteendevetenskapliga 
yrken

  Jurist, ekonom och andra samhällsveten-
skapliga yrken

  Journalist och andra kommunikationsyrken
  ..och mycket mer.
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Biologi 1 100 p
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

NATURVETENSKAP 400 P
Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p
Matematik 4 100 p

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE  300 P
Biologi 2 eller Kemi 2 100 p
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p

INRIKTNING   

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  1150 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  450 P

PROGRAMFÖRDJUPNING 

FÖRDJUPNING (två kurser ska väljas) 200 P
En specialiseringskurs* 100 p
Engelska 7 100 p
Matematik 5 100 p
Geografi 1 100 p
Miljö- och energikunskap 100 p

FÖRDJUPNING (tre kurser ska väljas) 300 P
En specialiseringskurs* 100
Biologi 2 100
Matematik 4 100
Engelska 7 100
Matematik 5 100
Miljö- och energikunskap 100
Kemi 2 100

* Du kan välja mellan Matematik specialisering, Naturvetenskaplig specialisering eller  Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering.    
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Teknikprogrammet på Lugnetgymnasiet erbjuder fyra inriktningar inom teknik.  
Du väljer din inriktning under det första året och får prova på samtliga innan du  
bestämmer dig. Programmet ger bred kompetens och förbereder dig väl för vidare studier.

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
Både dina estetiska och tekniska talanger sätts på 
prov i inriktningen Design och produktutveckling. 
Produktutformning är inte bara design utan det är 
minst lika viktigt med funktion, eftersom en produkt 
som inte fungerar är en dålig produkt. Under utbild-
ningen arbetar vi med form- och funktionsproblem 
med hjälp av skisser, ritningar, beräkningar och 
modellskapande vilka hanteras i olika visualiserings-
program i dator.

INFORMATIONS- OCH  MEDIETEKNIK
I denna inriktning har du programmering, gör spel, 
appar och andra program. Det är stor brist på pro-
grammerare så den som utbildar sig inom området 
efter gymnasiet har goda möjligheter att få jobb.

I medieproduktion lär du dig om traditionella me-
dier som TV, film, radio, ljud och moderna medier 
som webb och mobilappar.

PRODUKTIONSTEKNIK
Inriktningen Produktionsteknik fungerar som en 
länk mellan konstruktion och produktion. I vår fina 
produktionshall kommer du att få kunskaper inom 
produktionstekniska processer med fokus på skärande 
bearbetning. Du får lära dig mer om hur produktions-
linjer styrs, automation och datorstyrd produktion.

TEKNIKVETENSKAP
Inriktningen Teknikvetenskap är direktspåret för dig 
som har tänkt studera vidare på en ingenjörsutbild-
ning. Du kommer att vara väl förberedd för fortsatta 
studier genom att inriktningen ger dig ytterligare och 
fördjupade kunskaper inom matematik, fysik, teknik 
och programmering. Dessutom kan du få maximal 
meritpoäng här, utan att läsa utökade kurser. Du kom-
mer genom bl.a. experiment, mätningar och beräk-
ningar att lära dig arbeta på ett vetenskapligt sätt.

Teknikprogrammet
DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING • INFORMATIONS- OCH  
MEDIETEKNIK • PRODUKTIONSTEKNIK • TEKNIKVETENSKAP

DU KAN NÅ  
FULLSTÄNDIG BEHÖRIGHET 
 OAVSETT INRIKTNING PÅ 

TEKNIK PROGRAMMET.
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TEKNIKVETENSKAP 
Matematik - specialisering 100
Matematik 5 100
Programmering 1 100
Teknik specialisering 100

Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Teknik 1 150 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK 
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100

PRODUKTIONSTEKNIK 
Mekatronik 1 100
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning 100

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  1100 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  400 P

PRODUKTIONSTEKNIK* 
Datorstyrd produktion 1 100
Datorstyrd produktion 2 100
Produktionsutrustning 2 100
Teknik specialisering 100

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK* 
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Webbutveckling 2 100
Teknik specialisering 100

TEKNIKVETENSKAP 
Fysik 2 100
Matematik 4 100
Teknik 2 100

DESIGN- OCH PRODUKTUTVECKLING 
Bild och form 1a1 50 p
Cad 1 50 p
Design 1 100 p
Konstruktion 1 100 p

INRIKTNING   300 P 
 

PROGRAMFÖRDJUPNING 400 P

DESIGN- OCH PRODUKTUTVECKLING* 
Bild och form 1a2 50 p
Cad 2 50 p
Design 2 100 p
Digitalt skapande 1 100 p
Teknik specialisering 100 p

VAD KAN DU LÄSA VIDARE TILL?  
  Civilingenjör
  Arkitekt
  Designer

  Spelutvecklare
  Produktionstekniker
  Fysiker

  Matematiker
  Lärare
  Jurist

 

  Ekonom
  ... och mycket mer.

* På dessa inriktningar kan man byta fördjupningskurserna mot Matematik 5, Matematik specialisering, Fysik 2 och Engelska 7  
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Introduktionsprogrammen
PREPARANDUTBILDNING • PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL  
• YRKESINTRODUKTION • SPRÅKINTRODUKTION • INDIVIDUELLT ALTERNATIV

PROGRAMINRIKTAT VAL (IMPRIV) 
Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning 
som är inriktad mot ett visst nationellt program och 
för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det 
nationella programmet. Det nationella program som 
utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkes-
program eller ett högskoleförberedande program.
Du är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska 
som andraspråk, matematik och engelska samt tre an-
dra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, 
matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

YRKESINTRODUKTION (IMYRK)
Falu gymnasium erbjuder yrkesintroduktionsutbild-
ning på alla sina yrkesprogram.

Du ska få en yrkesinriktad utbildning som under-
lättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller 
som leder till studier på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktion står öppen för dig som inte har 
de godkända betyg som krävs för behörighet till ett 
yrkesprogram. Utbildningen anpassas efter ditt behov 
och ska i första hand innehålla karaktärs ämnen och 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom yrket. Utbild-

ningen innehåller även grundskoleämnen (i första 
hand matematik, svenska/svenska som andra språk 
och engelska) som eleven inte har godkända betyg i 
och gymnasiegemensamma ämnen, kan också ingå. 
Du läser utbildningen tillsammans med övriga elever 
på det yrkesprogram du har valt och kan avsluta din 
utbildning med en gymnasiexamen eller ett samlat 
betygsdokument.

SPRÅKINTRODUKTION (IMSPR)
Utbildningen är till för dig som har ett annat moders-
mål än svenska och nyligen anlänt till Sverige. Tyngd-
punkten ligger på det svenska språket. Du erbjuds 
också att läsa matematik, engelska och ytterligare 
ämnen utifrån individuella behov.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV (IMIND)
Du läser grundskoleämnen som kan ge dig behörig-
het till vidare studier, på gymnasieskola, vuxenutbild-
ning eller folkhögskola. Utbildningen anpassas indivi-
duellt efter dina behov. Gymnasiekurser kan erbjudas 
om du bedöms har förutsättningar att klara av dem. 
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På Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet har du 
möjlighet att kombinera din satsning på din idrott 
med dina studier. Oavsett vilket gymnasieprogram 
du läser kan du kombinera det med någon av våra 
idrottsutbildningar som finns i tre nivåer – välj den 
som passar dig: 

  Lokal idrottsutbildning (LIU)  
300 gymnasiepoäng

  Nationell idrottsutbildning (NIU)  
500 gymnasiepoäng

  Riksidrottsgymnasiet (RIG)  
700 gymnasiepoäng 

Elever som går en idrottsutbildning lär sig att planera 
och strukturera upp sin tid för att få de bästa förut-
sättningarna för att lyckas både inom sin idrott men 
också i livet. Klarar du som elev att sköta dina studier 
och samtidigt göra en målmedveten satsning inom 
din idrott för att se hur bra du kan bli har du en rad 
egenskaper som är attraktiva på arbetsmarknaden. Du 
lär dig att fungera i grupp, ta hänsyn, lyssna och ha 
förståelse för andra människors behov, sätta upp mål 
och sedan lägga upp strategier för att nå dina mål. 
Du utvecklar även dina ledaregenskaper och blir helt 
enkelt en bättre medmänniska och lagkamrat. 

FYSTRÄNING OCH FYSTESTER
Gym, simhall, sporthallar och allt annat som Lug-
netområdet erbjuder finns tillgängligt för eleverna 
som studerar på våra idrottsutbildningar att utnyttja 
under skoltid. Vi har dessutom ett eget gym som är 
byggt för att kunna träna i grupp dit idrottseleverna 
har tillträde alla dagar och kvällar i veckan, inga andra 
än våra elever tränar där helt enkelt.

Tre gånger per läsår får eleverna utföra ett stort 
batteri av tester som ger dem ett värde på sin snabb-

het, spänst, rörlighet, aerob och anaerob uthållig-
het samt styrka. Eleverna har tillgång till en mycket 
avancerad testutrustning med bland annat lasermät-
ning som ger exakta värden. Varje elev kan sedan följa 
sin fysiska utveckling under sin utbildning och även 
jobba extra på de eventuella brister som testerna visar. 
Målet är också att eleverna ska känna sig så trygga i 
gymmet att de kan träna på egen hand efter utbild-
ningen. Under gymnasietiden är det prioriterat att 
eleverna ska lära sig rätt teknik i styrketräning och 
veta hur de ska träna om de vill förbättra någon fysisk 
kapacitet utifrån sina testvärden. 

TILLGÅNG TILL SJUKGYMNAST
Rehabanansvarig Anders Klasson ansvarar för rehab 
och konsultation i händelse av skada.
Anders jobbar med alla instruktörer och i dialog med 
dessa och är van att jobba både med elever som är 
lagidrottare såväl som med individuella idrottare. 

SAMORDNARE
Alla våra elever får mellanmål måndag-fredag. Vår 
samordnare, Karin Melin, finns som stöd för våra 
elever vad gäller boende, transporter och andra prak-
tiska saker som behöver ordnas kring elevens studie-
gång. Främst stöttar Karin de elever som flyttar till 
Falun och inte har sina föräldrar i närheten men hon 
stöttar även eleverna i Falun vid behov.

SAMARBETSPARTNERS
Högskolan Dalarna har många utbildningar att er-
bjuda våra elever efter gymnasiet. Dala Sports

Academy erbjuder en fortsatt satsning på elitinne-
bandy i kombination med högskolestudier. 

Läs mer på: www.dalasportsacademy.se

– kombinera studier med din  
idrottssatsning

Idrottsutbildningar

BADMINTON • FOTBOLL • FRIIDROTT • FUNKTIONELL FITNESS • HANDBOLL 
INNEBANDY • OLYMPISK TYNGDLYFTNING • SIMNING • STYRKELYFT  
MÄNNISKAN & ATLETEN
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HAR DU FRÅGOR
Kontakta oss på: liu@falun.se

Tanken är att du under gymnasietiden ska kunna för-
djupa ditt intresse för din idrott och utveckla dig både 
praktiskt och teoretiskt liksom socialt och mänskligt. 
Du kan kombinera din idrottssatsning med vilket 
gymnasieprogram du än väljer på Kristinegymnasiet 
eller Lugnetgymnasiet. 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Kurser
LIU innehåller 300 gymnasiepoäng fördelat på 
kurserna Idrott och hälsa 1 och 2 –specialisering och 
Träningslära 1. 200 poäng läser du på ditt individu-
ella val och resterande 100 poäng får du som utökad 
kurs.
Kurserna innehåller bland annat:

  Träning 2 morgonpass (måndag och onsdag 
08.30–10.00) varje vecka som varvas med teori. 

  Regelkunskap.
  Kunskap om din idrotts organisation och dess 

historia.
  Ledarskap för barn- och ungdomar både teoretiskt 

och praktiskt; alla kommer exempelvis få hålla i 
tre träningar för barn- och ungdomslag. 

  Träningslära, idrottspsykologi, kost och träning.
  Etik och moral i förhållande till specifik idrott.
  Eleverna får lära sig att fylla i en träningsdagbok 

och därigenom ge sig själv feedback på sin presta-
tion, utvärdera sin träning och själva komma med 
förbättringspunkter i sin planering. Eleverna får 
också lära sig att sätta upp mål för sin satsning och 
reflektera över vad som krävs för att nå dit de vill. 

ANSÖKAN OCH ANTAGNING
Du ansöker till vår idrottsutbildning (300p) via 
elevantagningen.

Vill du veta mer gå in på vår hemsida:  
www.falun.se/liu

Lokal idrottsutbildning (LIU) 
300 GYMNASIEPOÄNG

BADMINTON • FOTBOLL • FRIIDROTT • FUNKTIONELL FITNESS • HANDBOLL 
INNEBANDY • OLYMPISK TYNGDLYFTNING • SIMNING • STYRKELYFT  
MÄNNISKAN & ATLETEN
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HAR DU FRÅGOR
Kontakta oss på: niu@falun.se

Nationell idrottsutbildning (NIU)
500 GYMNASIEPOÄNG

FOTBOLL • FRIIDROTT • INNEBANDY • OLYMPISK TYNGDLYFTNING • STYRKELYFT

Tanken med vår idrottsutbildning på 500 gymna-
siepoäng är att du under gymnasietiden ska kunna 
göra en elitsatsning och samtidigt skaffa dig en bra 
grund att stå på inför yrkeslivet eller fortsatta studier 
på högskolan. Du kan kombinera NIU med vilket 
gymnasieprogram du än väljer på Kristinegymnasiet 
och Lugnetgymnasiet. 

Förutsättningarna för att du ska utvecklas som 
idrottare är mycket goda inom NIU. Du får många 
tillfällen till högkvalitativ träning tillsammans med 
proffsiga instruktörer. All träning är schemalagd och 
sker inom ramen för din gymnasieutbildning. Målet 
är att utifrån elevens egna personliga målsättningar 
utveckla varje individ så mycket som möjligt under 
gymnasietiden, att eleven får utveckla sin spetskom-
petens men också jobba på sina brister. Vi har möjlig-
het att bryta ner tävlingsmoment och nöta på detaljer 
i en helt annan utsträckning än vad en klubbtränare 
kan göra. Vi har mer tid, mindre grupper och behöver 
inte alls fokusera på helgens tävling, resultat eller ta-
bellplacering utan kan bara se till individen och söker 
utveckling på lång sikt. Det ger en kick att få träna 
med andra NIU-elever, det blir en sporrande miljö på 
träningarna när alla är intresserade och bidrar till fart 
och kvalitet. Vi diskuterar och analyserar situationer 
vilket hjälper eleverna att bli mer erfarna och under-
lättar för att ta rätt beslut i tävlingssituationer. 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL: 
NIU innehåller 500 gymnasiepoäng fördelat på kur-
serna Idrottsspecialisering 1,2, och 3, Tränings- och 
tävlingslära 1 och 2. Utav dessa läser du 200 poäng på 
ditt individuella val och resterande 300 poäng får du 
som utökade kurser, vilket innebär att du som NIU-
elev läser 300 poäng mer än en vanlig gymnasieelev.
Kurserna innehåller bland annat:

  Träning 3-4 pass i veckan på fm och ett teoripass i 
veckan under hela gymnasietiden.

  Regelkunskap
  Kunskap om din idrottsorganisation, utveckling 

och historia.
  Ledarskap för barn- och ungdomar. NIU-elever 

blir certifierad barn- ungdomstränare inom sin 
gren.

  Fördjupad träningslära och träningsmetoder för 
att utveckla kondition, snabbhet, rörlighet, koor-
dination och styrka.

  Idrottspsykologi och kost och träning. Under sista 
året på gymnasiet får eleverna bland annat arbeta 
med kostregistrering.

  Skadeförebyggande träning samt kunskaper om 
akut omhändertagande vid skada.

  Etik och moral i förhållande till specifik idrott.
  Livsstilens och omgivande miljöers påverkan för 

min prestation.
  Eleverna får lära sig att fylla i en träningsdagbok 

och därigenom ge sig själv feedback på sin presta-
tion, utvärdera sin träning och själva komma med 
förbättringspunkter. Eleverna får också lära sig att 
sätta upp mål för sin satsning och reflektera över 
vad som krävs för att nå dit de vill i sin planering. 

ANSÖKAN OCH ANTAGNING
Du kommer in på NIU genom tävlingsmeriter, 
talang, betyg, och viljan att utvecklas till en elitidrot-
tare. 

Du söker till NIU i Falun på: www.falun.se/niu. 
Sista ansökningsdag är den 1 december 2017 för start 
hösten 2018.

När du har sökt kommer du bli kallad till dagar 
i januari som bland annat innehåller fys- och rörlig-
hetstester, grenspecifik träning och personliga samtal. 
Då får du också möjlighet att besöka Kristine- och 
Lugnetgymnasiet, gymnasieprogrammet du sökt och 
elevboendet. Du ska du fylla i ett formulär (som du 
får med kallelsen till dagarna i januari) samt ta med 
dina senaste betyg. Allt om testerna och upplägget 
kan du läsa om på: www.falun.se/niu.

På den gymnasieutbildning du väljer att kombi-
nera NIU med kommer du in på dina betyg. (Har 
din kommun inte samarbetsavtal med Falu kommun 
tas du in i mån av plats).
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FRIIDROTTSGYMNASIET (FIG) 
700 GYMNASIEPOÄNG 

RIG betyder att vi bedriver ett idrottsgymnasium 
med riksintag och att elever håller hög nationell klass 
med målsättning att bli elitidrottare på internationell 
nivå. Riksintag innebär att det finns sökande från hela 
eller stora delar av landet. Du ska som elev kunna 
bo i Falun med inackorderingsstöd och ha möjlighet 
till en individanpassad, flexibel och idrottsanpassad 
studiegång. 

På RIG utövar du din idrott samtidigt som du 
läser in en examen från gymnasiet. Beroende på 
tränings- och tävlingsmängd finns det möjlighet att 
studera i tre eller fyra år.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL: 
På Friidrottsgymnasiet i Falun kan du träna alla 
grenar och på Lugnetområdet finns det idealiska 
träningsmöjligheter såväl inomhus som utomhus 
med en friidrottshall anpassad för friidrottsgymna-
siets verksamhet. Kontor, teorilokal och fysioterapi i 
samma byggnad koncentrerar verksamheten än mer. 
Lugnets friidrottsarena, med kastplan, är belägen 
endast 100 meter från inomhushallen. Fyra anställda 
lärare finns till ditt förfogande och många motiverade 
träningskompisar. 

Friidrottsgymnasiet i Falun etablerades 1980 och 

är ett av landets sju friidrottsgymnasier med riksin-
tag (RIG). Många av våra elever når landslaget på 
någon nivå och får kämpa mot eliten i internationella 
tävlingar och mästerskap. Hittills har våra elever slagit 
åtta svenska rekord och ett världsrekord.

Friidrottsgymnasiet målsättning är att erbjuda 
dig de resurser som krävs för en optimal idrottslig 
utveckling. Det handlar om att skapa förutsättningar 
får att nå ungdoms- och juniorlandslaget och på sikt 
även seniorlandslaget samt internationella mäster-
skap. Under de tre till fyra år som du studerar på 
friidrottsgymnasiet får du genomföra en komplex och 
målinriktad träning.

Dina studier är minst lika viktiga som ditt idrot-
tande. Genom ett bra samarbete med skolledningen 
och övriga lärare kan vi ge dig det stöd som du 
behöver för att trivas och nå bra studieresultat. Du får 
i ämnet specialidrott schemalagd friidrottsträning och 
därmed även betyg i friidrott.

TRÄNARE
Friidrottsgymnasiets tränarteam har stor erfarenhet av 
friidrottsträning på alla nivåer och täcker tillsammans 
in friidrottens samtliga grenar. 

ANSÖKAN OCH ANTAGNING
Ansökan till Friidrottsgymnasiet i Falun ska vara 
Svenska friidrottsförbundet tillhanda senast den15 
oktober 2017. På hemsidan hittar du formuläret för 
ansökan: www.falun.se/friidrottsgymnasiet

Riksidrottsgymnasium (RIG) 
700 GYMNASIEPOÄNG
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Idrotter inom idrottsutbildningarna

Ta del av mer information om vilka idotter som 
erbjuds inom LIU, NIU och RIG:  

BADMINTON • FOTBOLL • FRIIDROTT • FUNKTIONELL FITNESS • HANDBOLL 
INNEBANDY • OLYMPISK TYNGDLYFTNING • SIMNING • STYRKELYFT  
MÄNNISKAN & ATLETEN

BADMINTON (LIU) 
Här kan du kombinera dina studier med satsningar 
inom badminton. Vi erbjuder dig träning inom 
idrotten samt den undervisning du behöver för att nå 
högskoleförberedande meriter. Här på Lugnetgymna-
siet i Falun får du tillgång till fantastiska miljöer som 
ger stora idrottsmöjligheter.

Tränare
Ansvarig tränare är Tobbe Segersvahn som själv har 
varit aktiv spelare sedan 1982. Tobbe har varit tränare 
vid ett flertal klubbar i Sverige och är nu ansvarig 
för Faluns badmintonspelare. Tobbe är även lärare i 
engelska, idrott och hälsopedagogik.

  Innebandy
  Olympisk tyngdlyftning
  Simning
  Styrkelyft
  Människan & atleten

  Badminton
  Fotboll
  Friidrott
  Funktionell Fitness
  Handboll

FOTBOLL (LIU, NIU)
Ett stort fokus läggs på teknik och spelförståelse, 
för att du ska utvecklas på bästa sätt får du mycket 
bollkontakt under dina träningar. Du blir taktiskt 
medveten och får prova olika spelsätt vilket är bra för 
din utveckling som fotbollsspelare. Träningarna ge-
nomförs på Kopparvallen i centrala Falun. Vi arbetar 
också med videoanalys för att utveckla spelförståelsen 
samt ger alla fotbollselever en tränarutbildning i form 
av Svenska Fotbollsförbundets C-diplom.

Tränare
Andreas Bauducco har genomgått Svenska Fotbollför-
bundets Advanced-utbildning samt UEFA Elite Youth 
för arbete med ungdomsfotbollsspelare på elitnivå. 
Han har 13 års erfarenhet som tränare på ungdoms- 
och seniornivå i både Stockholm och Dalarna. An-
dreas har tidigare varit ansvarig för spelarutbildningen 
på Dalarnas Fotbollförbund men jobbar nu fullt ut 
som huvudinstruktör på LIU Fotboll. 

Peter Kristoffersson har genomgått Svenska 
Fotbollförbundets Advanced-utbildning för målvakts-
tränare. Han har varit målvaktstränare för Kvarnsve-
dens IK:s damlag och i IK Brages akademi. Idag är 
han spelarutbildare med ansvar för målvakter inom 
Dalarnas Fotbollförbund och samtidigt målvaktsin-
struktör i distriktslaget för pojkar födda år 2001 samt 
målvaktstränare i IK Brages a-lag.
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FRIIDROTT (NIU, RIG**)
På Lugnetområdet finns det idealiska träningsmöj-
ligheter för dig som friidrottare såväl inomhus som 
utomhus. Friidrottsarenan, med kastplan, är belägen 
endast 100 meter från inomhushallen. Som LIU- el-
ler NIU-elev tränar du tillsammans med eleverna vid 
Friidrottsgymnasiet. 

Tränare
Tränarteamet för friidrottseleverna har stor erfarenhet 
av friidrottsträning på alla nivåer och täcker tillsam-
mans in friidrottens samtliga grenar.

**Läs mer om utbildningarna 
inom friidrott på s. 44.

TRÄNARTEAMET TÄCKER  
IN FRIIDROTTENS  
SAMTLIGA DELAR.

FUNKTIONELL FITNESS (LIU)
Träningen för Funktionell Fitness äger rum i väl 
funktionella träningsanläggningar både på Kristine- 
Lugnetgymnasiet och Måndagsklubbens lokal vid 
Främby Hallar. Måndagsklubben är en toppmodern 
lokal och en utav de bästa för Funktionell Fitness-
träning i Sverige. Utbildningen är ett samarbete med 
eleveras huvudsakliga tränare och kompletterar den 
vanliga träningen. Träningsupplägget är individanpas-
sat och alla elever tränar på sin nivå. 

Tränare
Ansvarig för träningen är Malin Contreras Tittonen. 
Malin har engedigen meritlista, bland annat har hon 
deltagit i CrossFit Games (VM) och i tre EM med 
laget Måndagsklubben. Hon är bland annat utbildad 
gymnasielärare inom idrott och massage och är även 
instruktör crossfit level 1 och Eleiko 
Strenght Coach lic. Malin 
utbildar också personliga 
tränare på Kristinegym-
nasiet.

VÅR MÅLSÄTTNING ÄR  
ATT ERBJUDA DIG DE 

 RESURSER SOM KRÄVS FÖR 
EN OPTIMAL IDROTTSLIG 

UTVECKLING.
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HANDBOLL (LIU)
"Den kompletta handbollsspelaren" det är vår vision 
när du går på handbollsprofilen. Individuell teknik 
i både anfall, försvar och målvaktsspel varvas med 
spelförståelse och fysträning som är specialdesignat 
för handbollsspelaren i dig. Vi tränar på Lugnet i  
A-hallen och i våra gym. 

Vi har även ett fantastiskt samarbete med övriga 
idrotter vilket gör att vi kan få specialträning inom 
sprint, explosivitet och kast. 

Tränare
Drago Vuckovac har genomgått Svenska Handbolls-
förbundets TS 3 utbildning (elitnivå) och har 15 års 
erfarenhet av träning med ungdomar och seniorer.

INNEBANDY (LIU OCH NIU*)
Innebandyträningarna bedrivs i Jalas Arena - en av 
Sveriges mest moderna anläggningar speciellt byggd 
för innebandy. 

Tränare
Instruktörer är Camilla Granelid och Jacob Lund-
mark.

Camilla Granelid är en utav Sveriges mest meri-
terade landslagsspelare med 79 A-landskamper. Hon 
blev årets spelare 2003 och är utbildad idrottslärare. 
Hon har varit tränare under ett flertal säsonger för 
IBF- Faluns damlag på elitnivå och är förbundskap-
ten för damlandslaget U19.

Camilla är instruktör för SIBF:s räkning och de 
elever som går innebandyutbildningen får SIBF:s 
grundutbildning för barn- och ungdomsledare och en 
grundläggande domarutbildning.

Jacob Lundmark spelar i Sandvikens AIK och har 
tidigare tillsammans med IBF-Falun tagit två SM-
guld och Champions Cup guld. Han har studerat vid 
Idrottsvetenskapliga programmet på Umeå Univer-
sitet och gick själv dessförinnan på Riksinnebandy-
gymnasiet – Jacob vet hur det är att kombinera en 
idrottssatsning med studier.

Samarbetspartners
Vi har ett mycket väl fungerande samarbete 
med föreningarna i länet och den lokala inne-
bandyföreningen

IBF-Falun som har dam- och herrlag på 
elitnivå och en bra ungdomsverksamhet med 

lag i många divisioner. 

VI HAR ETT VÄL 
 FUNGERANDE SAMARBETE 
MELLAN FÖRENINGARNA 
I LÄNET OCH IBF FALUN.
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OLYMPISK TYNGDLYFTNING (LIU, NIU)
Olympisk tyngdlyftning har varit en olympisk gren 
ända sedan de moderna spelen startade i Aten 1896. 
Idag har mer än 190 länder i världen aktiva tyngdlyf-
tare. Olympisk tyngdlyftning omfattar grenarna ryck 
och stöt. Du som tränar olympisk tyngdlyftning blir 
stark och explosiv, spänstig, smidig och utvecklar din 
mentala styrka.

Tränare
Olavi Blomfjord är huvudansvarig tränare. Olavi är 
trefaldig svensk mästare i tyngdlyftning och har tävlat 
i OS. Han är utbildad specialidrottslärare på GIH 
med inriktning olympisk tyngdlyftning i Stockholm 
och har mångårig erfarenhet som juniorlandslagsträ-
nare i tyngdlyftning. Olavi är också en resurs genom 
sin utbildning i idrottspsykologi och har utbildat sig 
vid Polishögskolan inom ämnet mental förberedelse 
och träning inför svåra och farliga polisiära insatser. 

Inom Polisen har Olavi jobbat 
som handledare och föreslä-

sare inom mental träning, 
dessutom har Olavi 

högre tränarutbildning 
(HTU) inom Svenska 
och det internationella 
Tyngdlyftningsför-
bundet.

PÅ NIU FÅR DU   
MÖLJLIGHET ATT UTVECKLA 
DIG BÅDE PRAKTISKT OCH 

TEORETISKT MEN ÄVEN 
 SOCIALT OCH MÄNSKLIGT.

IDROTTARE ÄR  
ATTRAKTIVA PÅ  

ARBETSMARKNADEN.

SIMNING (LIU)
Träningen för simningen äger rum i Lugnets 25 
eller 50 meters bassänger och i skolans eget gym. 
Träningsupplägget är individuellt för varje elev och 
simträningen sker i ett nära samarbete med simma-
rens förening allt för att den aktive skall utvecklas så 
långt som möjligt.

Tränare 
Ansvarig tränare är Jörgen Rantanen.
Jörgen har tränat simmare i Falu 
Simsällskaps regi under sex 
år.
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LÄS MER
www.falun.se/idrottsutbildningar

STYRKELYFT (LIU, NIU)
Träningen för stykelyft äger rum i väl funktionella 
träningsanläggningar både på Kristinegymnasiet, 
Lugnetgymnasiet och i Måndagsklubbens topp-
rustade lokal i Främby Hallar. Utbildningen är ett 
samarbete med eleveras huvudsakliga tränare och 
kompletterar den vanliga träningen. Träningsupp-
lägget är individanpassat och alla elever tränar på 
sin nivå. Utbildningen utvecklar eleverna att förstå 
sig själva både mentalt och fysiskt och därmed sina 
utvecklingsmöjligheter inom idrotten. 

Tränare
Ansvarig för träningen är Malin Contreras Tittonen. 
Malin har en gedigen meritlista, bland annat har hon 
deltagit i CrossFit Games (VM) och i tre EM med 
laget Måndagsklubben. Hon är bland annat utbil-
dad gymnasielärare inom idrott och massage och är 

även instruktör crossfit level 1, Eleiko 
Strenght Coach lic, Eleiko Power 

Lifting Coach och certifierad 
Personlig Tränare Malin 

utbildar också personliga 
tränare på Kristinegym-
nasiet.
 

UTBILDNINGEN  
UTVECKLAR ELEVERNA ATT 
FÖRSTÅ SIG SJÄLVA BÅDE 

MENTALT OCH FYSISKT

MÄNNISKAN & ATLETEN (LIU) 
Ridning, bandy, hockey, utförsåkning, tennis, kanot-
slalom... Vilken idrott du än utövar på fritiden så kan 
du söka LIU med inriktning män-
niskan & atleten. Inom inrikt-
ningen människan & atleten 
tränar du tillsammans med 
utövare av många olika 
idrotter. Blandningen 
innebär att våra elever 
lär sig mycket av varan-
dra och tar intryck av 
andra idrotters tränings-
upplägg. 

Tränare
Sara Ekhammer som jobbar 
med människan & atleten är utbildad 
idrottslärare, skidtränare, fotbollstränare och kom-
mer jobba individuellt med varje elev utifrån deras 
personliga mål inom sin idrott. En dialog kommer 
även föras med klubbtränaren för att optimera skol-
träningarna så varje individs idrottsmiljö ska bli så 
utvecklande som möjligt.

Samordnare
Karin Melin fungerar som stöd åt våra inflyttande 
elever och är ansvarig för våra två elevboenden.
För frågor om boende: 023-861 07

SATSA PÅ JUST 
DIN IDROTT OAVSETT  

VILKEN DET ÄR.







FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK:  
Kristinegymnasiets officiella sida  
Lugnetgymnasiets officiella sida  

ÖPPET HUS 
Kristinegymnasiet
Torsdag 8 november kl 18.00–20.00
Lugnetgymnasiet
Onsdag 14 november kl 18.00–20.00

”PROVA PÅ DAGAR” 
– Följ en klass för en dag – anmälan  
sker till din högstadie-SYV.
Vecka 48,49,5,6.

BESÖKSDAG FÖR ÅK 9
Torsdag 17 januari

KOM IHÅG! 
Sista ansökningsdag till gymnasiet 2019: 
Fredag 15 februari

Sista ansökningsdag för idrotts utbildningar: 
RIG/FIG – måndag 15 oktober
NIU Övriga idrotter – lördag 1 december
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LÄS MER OM PROGRAMMEN PÅ:
www.falun.se/kristinegymnasiet
www.falun.se/lugnetgymnasiet


