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PROGRAM
SIDAN 8

L Ä S  O M  A L L A  V Å R A  P R O G R A M  O C H  I N R I K T N I N G A R

på gute kör vi med 
blockläsning - färre  
lektioner per dag

LÄSÅRET 2021/2022

GUTEGYMNASIET

satsa på skolan
och din idrott

för att orka plugga 
bjuder vi eleverna på 
frukost varje morgon

som elev hos oss 
tränar du gratis på 
olika gym & simhallar



lär dig skapa 
läckra bakelser

plugga till 
frisör hos oss 

UTVECKLAS SOM 
FÖRETAGARE

På Restaurang- & livsmedels-
programmet får du grundläggande 

kunskaper inom restaurang- eller 
konditori/bageriyrket. 

Som frisör gillar du att skapa med 
händerna. Du bygger nya relationer 
med människor och älskar att göra 
dem nöjda och snygga.

Ekonomiprogrammet kommer att 
väcka och utveckla entreprenören 
inom dig. Och du kommer förstå 
företagarens roll i samhället.

JOBBA MED 
BLOMMOR 
OCH VÄXTER
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skapa & berätta 
med FOTO & FILM
För dig som tycker om att filma, 
fotografera, formge och skapa 
visuellt tilltalande produkter. 
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av våra 
program
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På Gutegymnasiet har 

vi en härlig blandning 

av både högskole-

förberedande- och yrkespro-

gram. Vi har även alla fyra 

introduktionsprogram. Det ger 

en mångfald av utbildningar, ak-

tiviteter och kulturer vilket gör 

Gutegymnasiet till en glad och 

stimulerande lärmiljö för alla. 

Atmosfären och stämningen på 

skolan är avslappnad och trevlig. 

Det är en av anledningarna till 

att relationen mellan lärare och 

elever är så god.
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Välkommen!
Vill du ge dig själv de bästa förutsättningarna 
för att möta livet efter gymnasiet? Studera 
hos oss så hjälper vi dig med den möjligheten.

utegymnasiet är en fristående 

gymnasieskola på Gotland 

med 9 program och 17 

inriktningar. Vi erbjuder även alla fyra 

introduktionsprogram för de som inte 

är behöriga till gymnasiet. 

Jag hör ofta folk säga att vi är det lilla 

gymnasiet med det stora hjärtat. 

Det är en fin beskrivning och en av alla 

anledningar till att det är kul att gå till 

jobbet varje dag. Som elev 

hos oss blir du sedd och 

kontakten med lärare 

och personal blir mer 

nära. För oss är det 

viktigt att eleverna 

känner trygghet och 

har utrymme att vara 

sig själva. Att få möta 

alla fantastiska elever 

och vara med och se 

deras utveckling är för 

mig otroligt givande.  

Jag tror att varje elev 

har en talang, poten-

tial och en förmåga att 

utvecklas. Vi har stort 

fokus på studierna, 

men tycker även 

att det är viktigt 

med gemenskap och att ha kul. 

Med mig i arbetet, som rektor 

på skolan, har jag fantastiskt 

engagerade lärare och personal 

som vägleder ungdomarna i 

deras steg ut i vuxenlivet. Nedan 

ser du åtta viktiga punkter som gör Gut-

egymnasiet till det bättre alternativet.

Therese Ljungman, rektor

G
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Vi är bra på att skräd-
darsy studieplaner 

Vi är riktigt bra på att sätta våra elever i 

fokus så vi kan tillmötesgå deras person-

liga och kunskapsmässiga mål. Vill du läsa 

till en specifik kurs så löser vi ofta det. Som elev hos 

oss har du möjlighet att påverka din studieplan och 

kursinnehållet. Samtliga av våra program kan leda 

till grundläggande behörighet för vidare studier på 

till exempel högskola och universitet. 

KREATIV & SKÖN 
ATMOSFÄR

2TIPS!
Rektorn ger dig åtta 

bra anledningar till 
varför du ska välja 

oss i första hand. 
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Alla våra elever 
driver eget företag

Varje morgon bjuder vi våra elever på en 

god och näringsriktig frukost. Vårt kök 

lagar bra mat från bra råvaror. Vi arranger-

ar egna hälsopass och som elev på Gutegymnasiet får 

du varje läsår ett klippkort med möjligheten att träna 

20 gånger på gym och 20 gånger på simhallar. 

Gratis frukost 
& motion
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Du får en egen mentor
Hos oss möts du av professionell och 

engagerad personal som finns till för att du 

ska känna studieglädje, trygghet, trivsel och för att 

tiden på gymnasiet ska bli meningsfull. Mentorn har 

du under hela din gymnasietid som stöd och hjälp. 
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Effektivt elevhälsoteam
Vi har ett aktivt elevhälsoteam som 

träffas varje vecka för handledning och 

genomgång av våra elever. Med i teamet finns rektor, 

kurator, studie- och yrkesvägledare, socialpedagog, 

skolsköterska, speciallärare, psykolog och skolläkare.
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Blockläsning - som på universitetet
Gutegymnasiet tillämpar blockläsning 

vilket innebär att du oftast inte har mer än 

två kurser per dag. Det gör det det lättare att fokus-

era. Upplägget liknar det som används på universitet 

och högskola och blir då en förberedelse för vidare 

studier.
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Vi vill att alla våra elever ska få jobba med 

och utveckla sin entreprenöriella sida. 

Därför får alla tvåor driva egna företag 

inom Ung Företagsamhet (UF) där de får möjlighet 

att analysera behov, utveckla en idé, designa, kon-

struera, producera, använda och sälja en tjänst eller 

produkt. Våren 2019 tog Drive Safe UF, ett av våra 

UF-företag, hem ett SM-silver i kategorin "Årets 

kreativa företag" i finalen på mässan i Stockholm. 

Vimpeln nedanför är deras prisvinnande innovation. 

Tanken är att vimpeln syns från alla håll och inte bara 

från baksidan av bilen, som i fallet med den vanliga 

övningskörningsskylten. Idén kom till för att bidra 

till mer säkerhet i trafiken och en ökad känsla av 

trygghet för övningsföraren.

VI JOBBAR AKTIVT
MED NÄRINGSLIVET

Vi har ett gott samarbete med de 

grenar av näringslivet som kan kopplas 

ihop med våra program – och vi jobbar 

kontinuerligt med att utveckla detta. Som exem-

pel - BRS Networks jobbar nära Teknikprogram-

met, Växthuset Linds med Hantverksprogrammet 

Florist, Gotlands Djurpark med Naturbrukspro-

grammet och Securitas med Barn- och fritidspro-

grammet. Flera av våra lärare driver också egna 

företag.
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Det är en principfråga att pengarna ska gå till 
utveckling av skolans prioriterade områden.

är vi öppnade skolan 2007 var 

frisörutbildningen vårt enda 

gymnasieprogram. Sedan dess 

har vi växt och idag har vi nio 

program och 17 inriktningar. En hel del 

saker har förändrats under årens lopp men 

några punkter står vi fast vid. En av dem 

handlar om den eventuella vinsten som 

skapas och vad som ska göras med den. Re-

dan före starten hade vi beslutat att ingen 

vinst skulle gå till aktieägarna – den skulle 

återinvesteras i verksamheten. 

Att vi startade skolverksamhet har aldrig 

handlat om vinstuttag, utan om att vi båda 

två är lärare som brinner för ungdomars 

utveckling. Vi tyckte också att det saknades 

en skola som fokuserar på områden som 

vi anser är primära. Var fanns skolan som 

förstod att inlärningen blir enklare när man 

sätter elevernas trygghet i första hand? Att 

inlärningen blir enklare om man får röra på 

sig? Vi hittade ingen så vi skapade en och 

idag har vi en väl fungerande skolverksam-

het från de minsta till de största. 

Ett område där vi gärna lägger extra pengar 

är skolans hälsoprofil som genomsyrar hela 

verksamheten. Med den får alla elever ex-

tra rörelsepass och de får starta dagen med 

en näringsrik frukost på skolan. Luncherna 

lagas ofta på ekologiska och närproduc-

erade råvaror. Vi har också en väl utvecklad 

elevhälsa för att ge alla elever det stöd som 

krävs. 

I och med att alla verksamhetens delar 

byggs ut krävs stora investeringar i renove-

ringar och utveckling av nya lokaler. Det 

senaste året har vi startat en ny förskola 

och byggt ut för fler klasser för 7-9. På gym-

nasiet har vi precis startat en ny floristin-

riktning och efter att idrottsklubbar hört av 

sig har vi också satsat på lokal idrottsutbild-

ning. Vi snålar inte på läromedel, digitala 

hjälpmedel, på utlandspraktikplatser eller 

på våra samarbeten med näringslivet. Vi 

vill vara en personaltät skola för att skapa 

trygghet, trivsel och för att kunna se elev-

erna och ge dem de bästa förutsättningarna 

att få en bra tid i skolan.

N

"ALL VINST 
GÅR IN I VERK-
SAMHETEN"

Gutegymnasiet, en 
del av Guteskolan 
AB, är en fristående 
gymnasieskola i 
Visby som startades 
av Anna och Jerry  
Engström 2007.   
Trygghet & hälsa 
är prioriterade 
områden.

Fo
to

 R
ob

in
 P

et
te

rs
so

n



ALLT OM LOKAL IDROTTSUTBILDNING PÅ GUTEGYMNASIET

MAXA
 DIN  

IDROTT
I SKOLAN

#LOKALIDROTTSUTBILDNING
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Utöver den praktiska träningen ge-
nomförs även delar av idrottandet på 
skolan i form av teori. Som LIU-elev 
läser du kurserna Idrott och hälsa 
- Specialisering 1 och 2 och Trän-
ingslära 1. Totalt 300 poäng läses 
som individuellt val. Du läser på det 
program du blir antagen till, tillsam-
mans med studiekamrater som valt/
inte valt LIU. Vi bjuder på mellanmål 
efter passen.    

Vår ambition är att fler idrotter ska 
kunna erbjudas inom LIU framöver. 
Läs mer om våra framtidsplaner och 
hitta ansökningsblankett till LIU på 
gutegymnasiet.se/liu. 

Så gör du om du vill 
idrotta mer på skoltid
Idrottar du idag och vill satsa mer på detta samtidigt som 
du pluggar? Då får du här en riktigt bra möjlighet. 

å Gutegymnasiet erbjuder vi 
Lokal Idrottsutbildning (LIU) 
på alla våra gymnasiepro-

gram. Som elev på vår LIU-utbildning 
får du två längre förmiddagspass 
i veckan som är avsedda för spe-
cialidrottsträning. Där tränar du i 
den idrott du valt med välutbildade 
instruktörer kopplade till våra vän-
föreningar. Det kan till exempel vara 
tennis, ishockey eller golf. 
Detta är ett helhetskoncept med en 
handledare på skolan som har nära 
kontakt med klubben och som följer 
upp respektive elev med avseende 
på träningsbelastning, individuell 
utveckling och träningsplanering. 

P

Skräddarsy 
din egen 

framtid

ka man välja det program 
som låter roligt eller det 
som man tror ger bäst 

förutsättningar? På Gutegymnasiet 
har du stora möjligheter att göra 
båda samtidigt. Om du till exem-
pel spelar ett instrument och vill 
fortsätta göra det på gymnasiet och 
samtidigt satsa på en idrott så går 
det hur bra som helst. Då söker du 
till det Estetiska programmet med 
inriktning musik och lägger till Lokal 
idrottsutbildning. 
- Vi har elever som valt att fortsätta 
med sitt musikutövande på gym-
nasiet och samtidigt vill satsa på 
sitt idrottande, säger Jesper Hed-
lund, bitr. rektor och studie- och 

yrkesvägledare och tillägger:
- I det här fallet slår eleven faktiskt 
tre flugor i en smäll. Här utveck-
lar eleven sitt musicerande och 
idrottsutövande samtidigt som elev-
en får en grundläggande behörighet 
till högskola och universitet.

Observera att alla program på Gute-
gymnasiet fungerar att läsa ihop med 
LIU. Både yrkesprogram och hög-
skoleförberedande program.

Har du tankar kring din framtid och vill 
veta mer om hur du kan pussla ihop din 
utbildning är du välkommen att ringa 
vår studie- och yrkesvägledare, Jesper 
Hedlund: 0768-852509.
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André Lundholm 
Sportchef Visby/

Roma Hockey

Tel: 070-360 99 30

Per Olsson  
Specialidrotts- 

lärare Gutegymnasiet

Tel: 073-027 77 76

Björn Carlnäs 
Sportchef Visby 

Tennisklubb

Tel: 073-148 00 17

Ulf Jonsson 
Samordnare Visby 

Golfklubb

Tel: 0498-20 09 32

Ishockey Fotboll Tennis Golf
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Per Olsson 
 Specialidrotts- 
lärare Gutegymnasiet 

Tel: 073-027 77 76

Övrig idrott



SÅ VÄLJER DU RÄTT PROGRAM

Vad krävs för behörighet?

En del verkar alltid ha vetat vad de 

vill göra efter skolan, andra är inte 

alls lika säkra. Ska man välja det 

som låter roligt eller som ger ett 

jobb? Eller ska man plugga vidare? 

Vår studie- & yrkesvägledare, 

Jesper Hedlund, ger dig några tips 

på hur du kan tänka.

Studie- & yrkesvägledare 
Biträdande rektor

Jesper Hedlund

Tänk inte så mycket på vad 

kompisarna väljer. Vad tycker 

du är kul och spännande? Vad 

vill du lära dig mer om? Eller 

är det andra drivkrafter som 

lockar, som frihet, ansvar eller 

flexibla arbetstider?

Det är ditt val

Om du vet personer som jobbar 

med det du tycker verkar vara in-

tressant så kan du maila eller prata 

med dem och fråga vad de gör på 

jobbet. Vad har de för utbildning? 

Trivsel? Hur fick de jobbet? Kolla 

också om de kan ge dig några tips!

Göra intervjuer 
Om du är osäker på vad som 

passar dig så kan du alltid fråga 

vänner eller familj om hur de 

uppfattar dig som person. Vilka 

egenskaper ser de hos dig? Vad 

skulle passa dig? Dina starka 

sidor? Vad ger dig motivation?

Fråga familjen

Vad finns det för alternativ? 

Läs igenom alla programmens 

utbildningsplaner och ta reda 

på fakta. Fråga dig "vill jag lära 

mig det här?" och känn efter om 

du får den där speciella känslan 

som säger att det är rätt.

Jämföra & läs på
Kom och besök oss när vi 

har öppet hus. Du kan också 

kontakta mig (studie- & yrkes-

vägledaren) så bokar vi in ett 

studiebesök där du får veta 

mer om de program som du är 

intresserad av.

Besök oss!
Alla elever hittar inte rätt 

med en gång. Och skulle det 

vara så att du känner att du är 

på fel program så är det inte 

hela världen. I många fall kan 

du byta om du känner att du 

hamnat fel. 

Byta program

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PRO-
GRAM

Lägst betyget E i svenska/svenska som 

andraspråk, engelska och matematik + 

9 andra ämnen.

Väljer du det Estetiska programmet 

finns inga krav på vilka 9 ämnen som 

ska ingå. 

änk på att du inte blir antagen 

till ett gymnasieprogram bara 

för att du är behörig. Det är 

betygsvärdet som avgör om du kommer 

inte eller inte.

YRKESPROGRAM

Lägst betyget E i svenska/svenska som 

andraspråk, engelska och matematik + 

5 andra ämnen.

T
Om du väljer Ekonomi-, Humanistiska 

eller Samhällsvetenskapliga program-

met måste ämnena geografi, historia, 

religion och samhällskunskap ingå i 

dessa 9 ämnen. 

Väljer du Naturvetenskaps- eller 

Teknikprogrammet måste ämnena 

biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 

ämnen. 
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Den 15 januari öppnar ansökningswebben.  
Under vecka 2-3 får du som går i årskurs 9 eller 
på ett introduktionsprogram inloggningsuppgif-
ter med posten till ansökningswebben. 

VIKTIGA DATUM 2021 

1 : a  va l p e r i o d e n  s tä n g e r
FEB

Den 15 februari är sista dag för ansökan till gym-
nasiet. Därefter stängs ansökningswebben. 

P R E L I M I N Ä R  A N TA G N I N G  &  o m va l
APR

Den 15 april är den preliminära antagning-
en klar. Du kan nu logga in och jämföra 
ditt meritvärde med valda program (på 
Gotland) och se hur du ligger till.  
Den 19 april öppnar ansökningswebben 
igen för eventuella omval och/eller nyval. 

s i s t a  d a g  f ö r  o m v a l
MAJ

Den 10 maj är den sista dagen för omval/ny-
val. Därefter stängs ansökningswebben. 

A N TA G N I N G S B E S K E D
JUN

Den 29 juni är den slutliga antagningen 
klar. Du kan nu logga in för att se ditt 
slutgiltiga antagningsbesked och lämna 
ditt svar. 

S I S TA  D A G  A T T  S VA R A
JUL

Den 25 juli är sista dag att logga in och 
svara på ditt antagningsbesked. Alla som 
blivit erbjuden en plats måste svara!

s K O L S TA R T  -  VÄ L K O M M E N !  
AUG

Den 23 augusti är det skolstart.  
Upprop 1:or kl. 10.00-11.30 
Upprop för 2:or och 3:or kl. 13.00  

Glöm inte att spara 
alla viktiga datum i 
din mobiltelefon.



Vi har alla en väg att vandra. Vissa tar på sig finskorna och styr sina steg mot 

Wallstreets hektiska miljöer. Andra drar på sig simfenor och finner lugnet under 

ytan. Oavsett väg fram, så börjar den här PÅ GUTEGYMNASIET.10



GUTEGYMNASIET
2020 års vinnare av
årets frukostlyft

arla guldko

Måndagen den 9 november utsågs Gutegymnasiet till vinnare i mejerijätten Arlas nationella 

tävling "Årets Frukostlyft 2020". Juryn skriver i sin motivering att Gutegymnasiet är en skola 

som ”låter mat, rörelse och hälsa vara helt centrala delar av skolan och som ser frukostens 

betydelse för att så många elever som möjligt ska orka hela skoldagen”.



EKONOMIPROGRAMMET

Som elev på Ekonomiprogrammet får du möjlighet att åka på en studie-

resa i Europa för att titta närmare på internationellt företagande. 

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund

Studie- och yrkesvägledare

frihet, pengar, mening...

vilken är din 
främsta
drivkraft?
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FÖR DIG SOM VILL 
UTVECKLA OCH 
DRIVA FÖRETAG

Ekonomiprogrammet kommer att väcka 

och utveckla entreprenören inom dig. Och 

du kommer få en bättre förståelse för

företagarens roll i samhället.

Under studietiden kommer du att läsa om 

handel mellan länder, och företagens roll 

och ansvar i en globaliserad värld. Du får 

insikt i människors sätt att tänka,

känna, handla och samspela

med och mellan varandra.

Du får lära dig om lagar och regler och dess 

betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du 

får förståelse för hur svensk lagstiftning 

påverkas och styrs av internationell rätt. 

Du kommer att utveckla din förmåga till att 

analysera och bedöma juridiska problem. 

Utbildningen ger dig en bra grund för vidare 

studier inom till exempel ekonomi, juridik 

och samhällsvetenskap.

FÖRSTA ÅRET
Första året läser vi gymnasiegemensam-

ma ämnen och en grundläggande kurs i fö-

retagsekonomi. Du gör ett miniprojekt där 

du jobbar med affärsidéer, budgetering, 

tidsplaner med mera och får presentera 

arbetet för dina klasskamrater.

ANDRA ÅRET
I tvåan läser du mer företagsekonomi 

och fördjupar dig inom redovisning. 

Ledord för andra året är organisation/

ledarskap, marknadsföring, redovisning 

och finansiering. Alla tvåor får driva ett 

UF-företag från affärsidé och uppstart, via 

genomförande och slutligen avveckling. 

Du lär dig att göra ekonomiska kalkyler, 

sköta bokföring, använda sociala medier 

för företag, utforma broschyrer och annat 

informationsmaterial.

TREDJE ÅRET
Under ditt sista år får du mer specialise-

rade kunskaper inom ekonomi. Du läser 

fördjupningar inom till exempel organisa-

tion och ledarskap. Du gör några veckors 

praktik på företag där du får erfarenhet 

och kan knyta kontakter. I trean skriver 

du också ditt gymnasiearbete.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 1250 P

Engelska 5 och 6, 200 p

Historia 1b, 100 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1b och 2b, 200 p

Naturkunskap 1b, 100 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1b & 2, 200 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1-3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 350 P

Företagsekonomi 1, 100 p

Moderna språk, 100 p

Privatjuridik, 100 p

Psykologi 1, 50 p

INRIKTNING 300 P

EKONOMI

Entreprenörskap och företa-

gande, 100 p

Företagsekonomi 2, 100 p

Matematik 3b, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

300 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna 
och läs 

mer!



Framtida yrken och studier för esteter riktar sig t.ex mot konst,

design, visuell kommunikation, datorspelsgrafik och arkitektur.

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund

Studie- och yrkesvägledare

B I L D 

& F O R

M G I V

N I N G

ESTETISKA PROGRAMMET
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UTVECKLA DIN 
KONSTNÄRLIGA 
OCH KREATIVA

FÖRMÅGA
Att tänka kreativt och kunna uttrycka sina 

tankar i bild och form är idag viktigt i många 

branscher – vi lever i ett bildsamhälle.

På Estetiska programmet - Bild & form-

givning får du möjlighet att uttrycka dig 

genom teckning, målning, form, grafik, foto 

och digitala tekniker. Du får träna dig i att 

tolka, förstå och kritiskt granska bild och 

form. Du får också lära dig att beskriva 

och reflektera kring processen bakom dina 

idéer och de färdiga bilderna, fotografierna, 

filmerna och skulpturerna.

Hos oss får du en konstnärlig utbildning 

med hög kvalitet. Utbildningen ger dig

verktyg för bild-och formskapande, för 

konstnärliga processer och möjlighet att 

utveckla ditt personliga bildspråk.

Samtidigt skaffar du dig en god grund för 

vidare studier inom främst de

konstnärliga, humanistiska och

samhällsvetenskapliga områdena.

FÖRSTA ÅRET
Vi börjar med att fokusera på grundläggan-

de tekniker inom teckning, måleri och form. 

Du läser bildteori, konsthistoria och testar 

olika tekniker, metoder och material. Vi 

besöker museer och konstutställningar för 

att integrera kulturella händelser

i undervisningen.

ANDRA ÅRET
Nu går vi djupare in i de olika bildframställ-

ningsteknikerna, bildteorin och metoderna. 

Du kommer att få möjlighet att utveckla 

ditt personliga bild- och formspråk såväl 

digitalt som analogt. Vi åker till Stockholm 

för att ta del av aktuella utställningar och 

andra konstuttryck. I kursen entreprenör-

skap får alla tvåor driva ett UF-företag där 

eleverna själva startar, driver och avvecklar 

sitt företag under året.

TREDJE ÅRET
Under sista året fortsätter du att utveckla 

ditt bildskapande. Dina kunskaper från 

ettan och tvåan har du med dig så att du nu 

kan planera och genomföra egna projekt 

– detta förbereder dig för arbetslivet och 

för fortsatt högre utbildning. Under det här 

året gör du också ditt gymnasiearbete. Vi 

avslutar låsåret med ett gemensamt arbete 

där du deltar och lär dig hur man anordnar 

och arbetar kring en utställning.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 1150 P

Engelska 5 och 6, 200 p

Historia 1b + 2b kultur, 200 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1b, 100 p

Naturkunskap 1b, 100 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1b, 100 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1-3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 150 P

Estetisk kommunikation, 100 p

Konstarterna och samhället, 

50 p

INRIKTNING 400 P

BILD OCH FORMGIVNING 

Bild och form 1b, 100 p

Bild, 100 p

Bildteori, 100 p

Form, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

500 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!



Framtida yrken för mediaelever kan vara fotograf, journalist, 

filmare, AD, grafisk designer, ljudtekniker och projektledare.

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund

Studie- och yrkesvägledare

ESTETISKA PROGRAMMET

Fördjupa dig i 
foto, film & digi-
talt skapande
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FÖR DIG SOM
VILL SKAPA

OCH BERÄTTA
Det Estetiska programmet - Estetik & 

Media är för dig som tycker om att filma, 

fotografera, formge och skapa visuellt tillta-

lande produkter och trycksaker.

Hos oss får du bred kunskap inom film-, 

ljud-, foto- och bildredigering med möjlighet 

till fördjupning och specialisering. Tillsam-

mans med engagerade lärare handleds du 

genom idéarbete, skisser, digitala verktyg 

och branschrelaterade programvaror.

Du får arbeta i Adobe Premiere, 

Photoshop, InDesign och Illustrator och 

printar både foton och designarbeten på 

vår storformatskrivare. Du har dessutom 

tillgång till foto- och ljudstudio. Med tonvikt 

på att utveckla den kreativa förmågan arbe-

tar du med skarpa projekt mot näringslivet 

som visas upp i form av t.ex. utställningar, 

förpackningar, grafiska koncept, reklamma-

terial eller filmer på sociala medier.

FÖRSTA ÅRET
Det första året fokuserar eleverna på sina 

kärnämnen och har media en dag i veckan. 

I kursen mediaproduktion jobbar du i olika 

projekt med bilder, audio och video. Du gör 

en del tematiska fotoexkursioner.

ANDRA ÅRET
Under ditt andra år har du media två dagar 

i veckan och får möjlighet att fördjupa dig 

i en eller flera medieformer. Det kan t.ex. 

vara foto, digitalt skapande och film- och 

tv-produktion. I tvåan får du även chansen 

att jobba med ett eget UF-företag (Ung 

Företagsamhet) där ni analyserar behov, 

utvecklar en idé, designar, konstruerar, 

producerar, använder och säljer en tjänst 

eller produkt.

TREDJE ÅRET
Sista året läser du fördjupningskurser 

under tre mediedagar i veckan. Du jobbar 

i skarpa lägen och projekt med att planera 

och producera t.ex. filmer och fotoutställ-

ningar. Vi besöker också fotomässan i 

Stockholm och du gör ditt 

gymnasiearbete.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 1150 P

Engelska 5 och 6, 200 p

Historia 1b + 2b kultur, 200 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1b, 100 p

Naturkunskap 1b, 100 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1b, 100 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1-3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 150 P

Estetisk kommunikation, 100 p

Konstarterna och samhället, 

50 p

INRIKTNING 400 P

ESTETIK OCH MEDIA 

Digitalt skapande 1, 100 p

Medieproduktion 1 och 2, 

200 p

Medier, samhälle och 

kommunikation 1, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

500 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!



Efter examen är du rustad för vidare studier inom främst de konstnärliga, 

humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. 

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund

Studie- och yrkesvägledare

ESTETISKA PROGRAMMET

Följ ditt hjärta
satsa på musiken
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PROGRAMMET 
FÖR DIG SOM 

VILL UTVECKLA
MUSIKINTRESSET
Väljer du att plugga musik hos oss kommer 

ditt musikutövande att sätta fart på många 

sätt. Under tre år på Estetiska programmet 

- Musik får du spela varierat i olika rock-, 

pop- och jazzensembler. Dina framträdan-

den, konserter och turnéer stärker dig 

och ger dig scenvana. Du kommer utveck-

la färdigheter och kunskaper inom sång, 

instrument, ensemble, musikteori, 

körsång, ljudteknik med mera. 

Vi har två utrustade ensemblesalar, 

musikstudio med inspelningsmöjligheter 

och datasalar med modern programvara.

Undervisningen sker både enskilt och i 

grupp med engagerade lärare som själva 

är aktiva och professionella musiker.

Estetiska programmet - Musik är ett 

högskoleförberedande program som 

ger dig grundläggande behörighet. 

FÖRSTA ÅRET
Det första året läser du flera gymna-

siegemensamma ämnen och parallellt kör 

du igång med ensemble och spelar rock, pop 

och jazz tillsammans med dina klasskom-

pisar. Enskilt fokuserar du på din sång eller 

det huvudinstrument som du vill utvecklas 

mer i.

ANDRA ÅRET
Under det andra året kan du fördjupa dig 

ytterligare inom musiken. Här erbjuds kur-

ser inom musik- och ljudproduktion, instru-

ment och sång och varför inte gehörs- och 

musiklära 2. I tvåan får du också jobba med 

ett eget UF-företag (Ung Företagsamhet) 

där ni analyserar behov, utvecklar en idé, 

designar, konstruerar, producerar, använder 

och säljer en tjänst eller produkt.

TREDJE ÅRET
Sista året! Fördjupningen förtsätter och 

du läser ytterligare en ensemblekurs och 

fokuserar på att utveckla ditt musicerande. 

Det här året gör du också ditt gymnasiear-

bete och som musikelev kan du t.ex. skapa 

en musik- eller ljudproduktion.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 1150 P

Engelska 5 och 6, 200 p

Historia 1b + 2b kultur, 200 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1b, 100 p

Naturkunskap 1b, 100 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1b, 100 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1-3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 150 P

Estetisk kommunikation, 100 p

Konstarterna och samhället, 

50 p

INRIKTNING 400 P

MUSIK 

Ensemble med körsång, 200 p

Gehörs- och musiklära 1, 100 p

Instrument eller sång, 100 p

 

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

500 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!



Hur säkrar man DNA på en brottsplats? Hur vet man att mörk 

materia existerar? Vad är bakgrunden till olika sjukdomar?

Vill du veta mer om NA-programmet? Ring mig: 0768-852509

Jesper Hedlund
Studie- och yrkesvägledare

 

PROGRAMMET FÖR DIG SOM GILLAR 

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

FÄLTSTUDIER 
EXPERIMENT
& LABBAR
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VILL DU JOBBA 
SOM LÄKARE
ELLER CIVIL-
INGENJÖR?

Om du är gillar att labba är Naturveten-

skapsprogrammet rätt för dig. Under tre 

år kommer du att studera olika samman-

hang i naturen och du kommer utveckla 

dina kunskaper om livets villkor, om 

fysikaliska fenomen och om 

kemiska processer.

Naturvetenskap och samhället påverkar 

varandra och har alltid gjort. Tillsammans 

med dina studiekamrater kommer du att 

studera och diskutera aktuella forsk-

ningsrön om naturvetenskapens roll i 

frågor om överlevnad och 

hållbar utveckling. 

Grunden i programmet är studier i fysik, 

kemi och biologi och inom dessa ämnen 

kommer du att förstå och beskriva om-

världen i modeller som du testar genom 

olika laborationer och experiment. För att 

kunna göra det lär du dig mer avancerad 

matematik men även modern teknik och 

utrustning. Utbildningen kommer sätta 

fart på din kreativitet och sporra din nyfi-

kenhet och förmåga att tänka logiskt, 

kritiskt och analytiskt.

FÖRSTA ÅRET
Under år 1 fokuserar vi på gymnasie- och 

programgemensamma ämnen. Vi läser om 

fysikens betydelse i samhället och tillämp-

ningar inom teknik, medicin och hållbar ut-

veckling. Du lär dig mer om kemins betydel-

se för klimat, miljö och människokroppen.

ANDRA ÅRET
Till ditt andra år har du valt inriktning. Väl-

jer du Naturvetenskap så fördjupar du dig 

i kurser som ger behörighet till exempelvis 

läkar- och veterinärutbildningarna. Fokus 

ligger på ämnen som biologi, fysik, kemi och 

matematik. Väljer du inriktningen Naturve-

tenskap & samhälle läser du fördjupande 

kurser i samhällskunskap, biologi och geo-

grafi. I tvåan gör du en hel del labbar, bland 

annat gentransformationer som ändrar på 

organismers gener. Alla tvåor jobbar med 

Ung Företagsamhet där du och dina studie-

kamrater startar, driver och avvecklar ett 

företag under året.

TREDJE ÅRET
Sista året läser du fördjupningskurser. Du 

formulerar frågor och söker svar. Du gör 

observationer, planerar och utför experi-

ment och argumenterar kring dina slutsat-

ser och analyser. Det här året jobbar du 

också med ditt gymnasiearbete.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 1150 P

Engelska 5 och 6, 200 p

Historia 1b, 100 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1c-3c, 300 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1b, 100 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1-3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 450 P

Biologi 1, 100 p

Fysik 1a, 150 p

Kemi 1, 100 p

Moderna språk, 100 p

INRIKTNINGAR 300-400 P

NATURVETENSKAP, 400 p

Biologi 2, 100 p

Fysik 2, 100 p

Kemi 2, 100 p

Matematik 4, 100 p

NATURVETENSKAP OCH SAM-

HÄLLE, 300 p

Ett naturvetenskapligt ämne, 

t.ex. biologi 2/fysik 2/kemi 2, 

100 p

Geografi 1, 100 p

Samhällskunskap 2, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

200-300 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!



Väljer du Europaprofilen får du chansen att åka på en studieresa. 

Tidigare resor har bl.a. gått genom Tyskland, Nederländerna och Polen. 

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund
Studie- och yrkesvägledare

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

PLUGGA

SAMHÄLLSVETENSKAP
MED FOKUS PÅ JOURNALISTIK

ELLER EUROPAFRÅGOR
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 GILLAR DU ATT
DISKUTERA

NYHETER OCH
SAMHÄLLS-

FRÅGOR?

Då är Samhällsvetenskapsprogrammet 

rätt för dig. Här får du träna upp din förmå-

ga att analysera, diskutera, debattera, argu-

mentera och tänka kritiskt och självständigt

kring samhällsproblem, etiska dilemman, 

fakta, budskap och information.

Under tre år utvecklar du dina kunskaper 

om samhällsförhållanden, både i Sverige 

och i världen. Du lär dig om hur individen 

och samhället samspelar och om hur

människans livsvillkor har förändrats

under historien. 

Utbildningen lägger grunden för fortsatta 

studier inom ett brett humanistiskt och 

samhällsvetenskapligt område. När du är 

klar med gymnasieutbildningen och even-

tuella vidare studier kanske du jobbar som 

samhällsvetare, journalist, lärare, statsveta-

re, polis, socionom eller art director.

FÖRSTA ÅRET
Under ditt första år fokuserar du mest på 

de gymnasiegemensamma kurserna som 

språk, samhällskunskap, historia, matema-

tik, religion, naturkunskap och psykologi.

ANDRA ÅRET
Till det andra året har du valt inriktning. 

Inriktningen Samhällsvetenskap (vår 

Europaprofil) har fokus på internationella 

relationer och Europafrågor. Vi jobbar med 

flera kursmål genom upplevelsebaserad 

pedagogik när vi tillsammans åker på en 

Europaresa. Inriktningen Medier, Informa-

tion & Kommunikation skapar budskap 

genom praktiskt arbete med text, bild och 

ljud. Alla tvåor utvecklar och driver också 

sina UF-företag (Ung Företagsamhet). 

TREDJE ÅRET
På inriktningen Samhällsvetenskap läser du 

fördjupningskurser inom samhällskunskap, 

geografi, religion och historia. På inriktning-

en Medier, Information & Kommunikation 

vidareutvecklar och fördjupar du dig inom 

journalistik, reklam och medieproduktion. 

Under det sista året gör du också ditt gym-

nasiearbete.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 1150 P

Engelska 5 och 6, 200 p

Historia 1b, 100 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1b och 2b, 200 p

Naturkunskap 1b, 100 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1b, 100 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1-3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 300 P

Filosofi 1, 50 p

Moderna språk, 200 p

Psykologi 1, 50 p

INRIKTNING 1

MEDIER, INFORMATION OCH

KOMMUNIKATION 350 P

Journalistik, reklam och  

information 1, 100 p

Medieproduktion 1, 100 p

Medier, samhälle och  

kommunikation 1, 100 p

Psykologi 2a, 50 p

INRIKTNING 2

SAMHÄLLSVETENSKAP, 450 P

Geografi 1, 100 p

Historia 2a, 100 p

Religionskunskap 2, 50 p

Samhällskunskap 2 och 3, 200 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

300-400 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!



plugga teknik

Tillsammans med BRS Networks ger vi dig möjligheten att 

bli certifierad fiber- och nätverkstekniker.

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund
Studie- och yrkesvägledare

O C H  F Ö R D J U PA  D I G  I N O M

TEKNIKPROGRAMMET

Spel- och programutveckling

Fiber- och nätverksteknik

eller Teknikvetenskap
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VILL DU VARA MED 
OCH FORMA FRAM-

TIDENS TEKNIK?
Om du är intresserad av datorer och

teknikutveckling passar Teknikprogrammet 

dig. Du får lära dig om hur tekniken pro-

duceras, utvecklas, används och påverkar 

människor och vår livsmiljö.

Är du nyfiken på hur hemsidor, program 

och spel fungerar och skapas? Då är den här 

profilen för dig. På Spel- och programut-

veckling lär du dig utveckla appar, både för 

mobilen, webben och datorn. Vi

tittar även på hur spel är designade

och du får skapa dina egna.

Fiber- och nätverksteknik är profilen för 

dig som gillar att arbeta praktiskt och är 

intresserad av hur tekniken bakom internet 

och webben fungerar. Du får arbeta ute i 

fält tillsammans med BRS Networks och 

testa på hur det är att arbeta med

installation och underhåll.

 

Mattesnille eller bara väldigt intresserad av 

teknik och fysik generellt? På inriktningen 

Teknikvetenskap får du fördjupa dig i tek-

nikens många delar och du arbetar dig mot 

att t.ex. gå en ingenjörsutbildning på

universitet eller högskola.

FÖRSTA ÅRET
I ettan läser du gymnasiegemensamma 

ämnen och har praktiska workshops för 

att testa på att programmera spel, göra 

teknikinstallationer och jobba med enkorts-

datorer. När du fått testa på teknikens 

olika delar kan du lättare välja inriktning 

till år två. 

ANDRA ÅRET
Nu har du valt inriktning och eventuell 

profil och börjar fördjupa dig inom antingen 

Informations- & medieteknik, Teknikve-

tenskap, Spel- och programutveckling eller 

Fiber- och nätverksutveckling. Under år två 

får du även chansen att jobba med ett eget 

UF-företag (Ung Företagsamhet) där ni 

analyserar behov, utvecklar en idé, desig-

nar, konstruerar, producerar, använder och 

säljer en tjänst eller produkt.

TREDJE ÅRET
Tredje året läser du fördjupningskurser 

inom din inriktning/profil så att du blir väl 

förberedd för exempelvis studier eller en 

karriär inom natur- och teknikområdet. Har 

du valt att läsa Fiber- och nätverksteknik 

blir du anställningsbar direkt. Under ditt 

sista år gör du ditt gymnasiearbete inom ett 

teknikområde som intresserar dig.

plugga teknik

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 1100 P

Engelska 5 och 6, 200 p

Historia 1a1, 50 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1c - 3c, 300 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1b, 100 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1-3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 400 P

Fysik 1a, 150 p

Kemi 1, 100 p

Teknik 1, 150 p

INRIKTNINGAR 300 P

INFORMATIONS- & MEDIE-

TEKNIK

Dator- & nätverksteknik, 100 p

Programmering 1, 100 p

Webbutveckling 1, 100 p

TEKNIKVETENSKAP

Fysik 2, 100 p

Matematik 4, 100 p

Teknik 2, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

400 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!



Vissa ser skönhet i svårlösta matem-
atiska formler, andra är mer jordnära 
och uppskattar en fint bunden bukett. 
Naturvetenskapsprogrammet ger alla 
matematiska utmaningar du kan tänka 
dig, och Floristprogrammet ger en lika 
kreativ och blomstrande framtid. 

POLYGONER
PELARGONER

eller
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Börja med block-
läsning nu eller om 

tre år.

VALET ÄR DITT

Gutegymnasiet tillämpar blockläsning vilket innebär att du oftast 

inte har fler än två kurser per dag. Det gör det lättare att fokusera 

och upplägget liknar det som används på universitet och högskola 

och blir då en förberedelse för vidare studier.
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Klipp och skaffa dig ett jobb. Estetik 

och media ger en bred kunskap 

inom film- och bildredigering och 

bäddar för en framtid inom medi-

abranschen. Frisörutbildningen är 

en säker väg till ett minst lika roligt, 

socialt och utmanande yrke.

   KLIPP FILM 
eller KLIPP HÅR

Valet är ditt



Visste du att om du läser kursen Matematik 2 som individuellt 

val kan du efter programmet till exempel utbilda dig till socionom.

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund
Studie- och yrkesvägledare

ORD SOM INSPIRERAR DIG? 

Om du vet att det är både dina egna 
och andra människors framsteg och 

trygghet du vill jobba med så är Barn- 
& fritidsprogrammet rätt för dig. Vår 

utbildning ger dig en bred grund med 
många möjligheter.

BARN- & FRITIDSPROGRAMMET

HÄLSA
LEDARSKAP
UTVECKLING
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VILL DU JOBBA 
MED MÄNNISKOR 

ELLER BEVAK-
NING & TILLSYN?

Barn- & fritidsprogrammet ger dig en 

bra grund så att du i framtiden, på ett mer 

professionellt sätt, kan möta och arbeta 

med människor inom olika områden. Vill du 

i framtiden jobba som  fritidspedgog, polis, 

lärare, socionom, väktare eller personlig 

tränare är det här programmet för dig.

På Barn- & fritidsprogrammet växlar vi mel-

lan praktiska och teoretiska kurser och varje 

år får du komma ut i olika verksamheter och 

testa det du lärt dig. Det finns även möjlighet 

att göra en del av sin praktik i Sydafrika.

Andra exempel på yrken där Barn- och fri-

tidsprogrammet passar bra är som barnskö-

tare, brandman, elevassistent, förskollärare, 

massör och studie- & yrkesvägledare.  

På Gutegymnasiet bjuds du på frukost varje 

morgon och vi arrangerar friskvårdspass 

varje vecka.

FÖRSTA ÅRET
Första året ligger fokus på den allmänna 

kunskapen inom barn och fritid. Vi arbetar 

med människors miljöer, lärande och ut-

veckling samt hur vi bäst kommunicerar och 

blir en pedagogisk ledare. Kurserna innebär 

mycket praktiskt arbete och du kommer att 

lära känna dig själv, förstå din roll och förstå 

hur grupper och gruppdynamik fungerar. 

Du har 2 veckors APL (arbetsplatsförlagt 

lärande) under första året. 

ANDRA ÅRET
Till år två har du valt inriktningen Fritid & 

hälsa eller Pedagogiskt & socialt arbete. På 

inriktningen Fritid & hälsa läser du kurser 

inom t.ex. träningslära och aktivitetsled-

arskap. Den pedagogiska inriktningen 

erbjuder kurser inom t.ex. specialpedagogik 

och socialt arbete. Under det andra året har 

du 5 veckors APL, där du har möjlighet att 

utvecklas och knyta kontakter. 

TREDJE ÅRET
Det sista året fokuserar du djupare på din 

inriktning för att på bästa sätt förbereda dig 

inför fortsatta studier eller arbete. Du gör 

ditt gymnasiearbete och har ytterligare 

10 veckors APL. 

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 600 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/svenska som 

andraspråk 1, 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 700 P

Hälsopedagogik, 100 p

Naturkunskap 1a2, 50 p

Kommunikation, 100 p

Lärande & utveckling, 100 p

Människors miljöer, 100 p

Pedagogiskt ledarskap, 100 p

Samhällskunskap 1a2, 50 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 2, 100 p

INRIKTNINGAR 300 P

FRITID & HÄLSA

Fritids- & friskvårdsverk- 

samheter, 200 p

Fritids- & idrottskunskap,  

100 p

PEDAGOGISKT & SOCIALT ARBETE

Barns lärande och växande, 100 p

Pedagogiskt arbete, 200 p 

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

600 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!



Det här är ett program för dig som gillar mode, färg, form och 

mår bra av kreativt praktiskt skapande. 

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund

Studie- och yrkesvägledare

HANTVERKSPROGRAMMET FLORIST

BLI FLORIST och
SKAPA MED VÄXTER

32



GÖR VACKRA 
BUKETTER OCH 

GRÖNA RUM
På Hantverksprogrammet – Florist får du 

lära dig att göra blomsterarrangemang till 

bröllop, mässor, begravningar, homestyling, 

fotograferingar, fester och såklart för alla 

  romantiska stunder i vardagen.

Floristyrket är ett kreativt och socialt ar-

bete där du skapar med händerna och alltid 

har kunden i fokus. Du komponerar vackra 

arrangemang som ger minnen för livet. Dina 

buketter väcker känslor och du ger rum en 

grönare, skönare feeling. 

Tillsammans besöker vi mässor, deltar i 

workshops och bjuder in föreläsare från 

branschen. I skolans blomsterverkstad 

jobbar vi med miljötänk och här kommer 

du att tillbringa mycket tid med att öva på 

praktiska moment. Under minst 15 veck-

ors arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du 

nyttig erfarenhet och butiksvana. 

Branschen efterfrågar fler duktiga florister. 

Efter examen är du direkt anställningsbar 

eller så pluggar du vidare.

FÖRSTA ÅRET
Redan i ettan börjar du titta på floristäm-

net – vi lär oss om växter och snittblommor, 

deras latinska namn, egenskaper och sköt-

sel. Du börjar planera och skapa enklare 

floristiska arbeten, med fokus på form, färg 

och teknik. Du får testa på olika försälj-

ningstekniker, skriva prisskyltar och skapa 

dekorationsmaterial. Kort sagt - du bockar 

av alla steg i hantverksprocessen, från idé 

och skiss till färdig produkt och återvinning. 

Första året är du ute på APL i 2 veckor.

ANDRA ÅRET
Under år två går du djupare in i olika 

arbetsmetoder inom växt- och blomsterar-

rangemang, Du börjar utveckla och förstå 

fackspråket och prövar på olika digitala 

kanaler för marknadsföring. Du får hela 

tiden utvärdera och analysa ditt arbete. 5 

veckors APL väntar och under året jobbar 

du och dina studiekamrater med ett eget 

UF-företag (Ung Företagsamhet).

TREDJE ÅRET
Sista året förtsätter du att fördjupa och 

specialisera dig i olika floristkurser. Vi läser 

om växtkunskap och utställningsdesign och 

du skaffar ännu mer erfarenhet och knyter 

kontakter när du har APL i 8 veckor. Det här 

året gör du ditt gymnasiearbete och förbe-

reder dig inför gesällprovet.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 600 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/svenska som 

andraspråk 1, 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 400 P

Entreprenörskap, 100 p

Hantverk - introduktion, 200 p

Tradition och utveckling, 100 p

INRIKTNING 500 P

FLORIST 

Florist 1, 200 p

Florist 2, 200 p

Material och miljö, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

700 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!



I trean gör du gesällprovet (delprov 1) som slutligen ska ge dig ett 

yrkesbevis på att du har de färdigheter som krävs av branschen.

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund

Studie- och yrkesvägledare

Programmet för dig 
som gillar mode & 
människor, har fan-
tasi och känsla för 
färg och form

HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR, BARBERARE & HÅR- & MAKEUPSTYLIST

HÅR- & MAKEUPSTYLIST 
BARBERARE

FRISÖR
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ett SOCIALT 
TRENDIGT & 

KREATIVT yrke 
Som frisör, barberare och hår- & make-

upstylist gillar du att skapa, jobba med hän-

derna och följa de senaste modetrenderna. 

Du bygger nya relationer med människor 

och älskar att göra dem nöjda och snygga. 

Stämmer det här in på dig som person?  

Då är Hantverksprogrammet rätt 

program för dig

På vår utbildning får du lära dig hantverk-

stekniker inom klippning, makeup och 

styling, färglära, uppsättningar och skägg-

design med mera. Under tiden på skolan får 

du tillgång till en egen verktygsväska och 

dockor.  På skolan har vi två salonger - en 

träningssalong där vi övar praktiska mo-

ment och en kundsalong. 

Vi har ett gott samarbete med branschen 

och under din utbildning har du arbets-

platsförlagt lärande (APL) under minst 15 

veckor. Varje år får vi flera besök av profes-

sionella aktörer som håller föreläsningar 

och workshops. Allt för att ge dig en stabil 

grund och göra dig väl förberedd för ditt 

kommmande, internationellt gångbara yrke.

FÖRSTA ÅRET
Första året jobbar vi mycket praktiskt och 

lär oss att kontrollera håret – vi tvättar hår, 

gör uppsättningar, rullar permanent och 

curler.  Vi lägger stor vikt vid service och 

bemötande som du har med dig ut på din 

arbetsplatsförlagda praktik (APL) i 2 veckor 

där du får känna på frisöryrket. 

ANDRA ÅRET
Till andra året har du valt yrkesutgång mot 

frisör, barberare eller hår- & makeupstylist. 

Som frisör fördjupar du dig i olika behand-

lingar, tekniker och hantering av verktyg. 

Som hår- och makeupstylist lär du dig att 

jobba med brud- och festsminkning och 

inför offentliga sammanhang t.ex. catwalk, 

tv och film. Du som valt barberaryrket 

utbildas inom olika tekniker för skägg - med 

kniv och sax. I teorisalen läser du om hår 

och kemi och lär dig om produkter, material 

& miljö. Nu blir du redo att ta emot kunder i 

vår kundsalong. Du har APL i fem veckor. 

TREDJE ÅRET
Du fortsätter att fördjupa och specialise-

ra dig inom ditt område och du läser om 

branschens utveckling och traditioner. Det 

här året ägnar du en hel del tid åt gymna-

siearbetet och gör extra förberedelser inför 

gesällprovet (delprov 1). Du har också åtta 

veckors APL.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 600 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/svenska som 

andraspråk 1, 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 400 P

Entreprenörskap, 100 p

Hantverk - introduktion, 200 p

Tradition och utveckling, 100 p

INRIKTNING  

300 P

FRISÖR , BARBERARE OCH HÅR- 

& MAKEUPSTYLIST

Frisör 1, 200 p

Material och miljö, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

900 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!



Som djurvårdare kan man t.ex. jobba på djurpark och därför är 

vi glada att vi samarbetar med Gotlands djurpark.

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund

Studie- och yrkesvägledare

NATURBRUKSPROGRAMMET DJURVÅRD

hos oss PLUGGAr
du NATURBRUK 

I VISBY
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FÖR DIG SOM
VILL JOBBA 

MED DJUR
På Naturbruksprogrammet i Visby 

erbjuder vi inriktningen Djurvård och du 

kan välja mellan två yrkesutgångar. Vill 

du arbeta med djur och framför allt hun-

dar så ska du välja yrkesutgången 

Arbete med hundar. 

Vill du hellre arbeta mer generellt med 

djur och djurens hälsa och skötsel så ska 

du välja Djurvårdare inom djurens hälso- 

& sjukvård. Kan du inte bestämma 

dig så finns möjligheten att välja 

båda yrkesutgångarna.

Under dina tre år på programmet gör 

vi flera besök på veterinärkliniker och 

djurparker och vi gästas av flera duktiga 

föreläsare som är aktiva inom branschen. 

I minst 15 veckor kommer du att ha 

arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket 

ger dig erfarenhet, kunskaper och nya  

kontakter. Möjlighet till APL i Sydafrika 

under år 2 eller 3 kan finnas. Naturbruks-

programmet ger dig en bra grund för 

fortsatta studier och arbete. 

FÖRSTA ÅRET
Som etta pluggar du kurser inom djurvård, 

sällskapsdjur och hundkundskap. Du får 

kunskap om djurens anatomi, de vanligaste 

sjukdomarna och hur dessa kan förebyggas. 

Du får också lära dig om djurens beteenden, 

olika beteendeproblem samt om hantering 

och skötsel av hundar. Första året har du ett 

par veckors APL.

ANDRA ÅRET
Till ditt andra år har du valt yrkesutgång. Vi 

läser om djurs påverkan av stress och smär-

ta. Du lär dig om användningen av hundar 

som resurs i arbete med människor, t.ex. 

inom vård, polis och skola. I tvåan jobbar 

du med ett eget UF-företag (Ung Företag-

samhet) där ni analyserar behov, utvecklar 

en idé, designar, konstruerar, producerar, 

använder och säljer en tjänst eller produkt. 

Det här året har du minst 5 veckors APL.

TREDJE ÅRET
Sista året har vi praktisk träning på sche-

mat. Vi tränar och övar med hunddagisets 

hundar och hjälper till att lösa svårigheter 

som ägarna vill ha hjälp med. Vi lär oss om 

vård av skadade och sjuka djur, till exempel 

bandagering, sårvård och pälsvård. Det här 

året har du 8 veckors APL och lägger också 

en hel del tid på ditt gymnasiearbete.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 600 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/svenska som 

andraspråk 1, 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 400 P

Biologi 1, 100 p

Entreprenörskap, 100 p

Naturbruk, 200 p

INRIKTNINGAR 500 P

DJURVÅRD 

Djurens biologi, 100 p

Djuren i naturbruket, 100 p

Djurhållning, 100 p

Sällskapsdjur 1, 100 p

Djurvård inom djurens hälso- 

och sjukvård, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

700 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!



Som kock och bagare/konditor är du gångbar på arbetsmarknaden  

både i och utanför Sveriges gränser. 

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund
Studie- och yrkesvägledare

RESTAURANG- & LIVSMEDELSPROGRAMMET

när DOFT, SMAK
TEXTUR & UPPLÄGG

är allt 
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GILLAR DU ATT 
TILLAGA MAT

OCH SKAPA DELI-
KATA BAKVERK?

På Restaurang- & livsmedelsprogrammet 

får du grundläggande kunskaper inom 

restaurang- eller konditori/bageriyrket och 

hos oss får du jobba i moderna kök. 

 

Utbildningen leder till en yrkesexamen 

och ger dig 3 års erfarenhet av experimen-

terande med allt från klassiska rätter till 

streetfood. Du får jobba med choklad och 

baka kakor och bröd skapa tårtor och andra 

bakverk med miljötänk. Du arbetar i lag och 

individuellt med att planera och ta ansvar 

för kvalitet och ekonomi.

 

Genom APL (arbetsplatsförlagt lärande) får 

du möjlighet att testa vingarna på hemmap-

lan eller ute i världen. Vi har ett gott

samarbete med branschen.

 

Som kock, bagare eller konditor utbildas 

du för ett framtidsyrke – matlagning och 

bakning blir allt mer populärt och alla är 

kreativa yrken med goda jobbmöjligheter - 

både nationellt och internationellt.

FÖRSTA ÅRET
Första året lägger vi grunden inom matlag-

ning och bageri. Vi lyfter fram vikten av ett 

gott kundbemötande och lär oss om hygien 

och livsmedlens olika egenskaper. Det här 

året är du också ute på APL i 2 veckor för 

att få mer förståelse för yrket - servicen, 

tempot, flexibilitet och teamwork.

ANDRA ÅRET
Inför år två har du valt inriktning - antingen 

mot Bageri & konditori eller mot Kök & 

servering. Tvåan är också mer inriktad mot 

kunder - du är med och driver en mindre 

lunchrestaurang och sköter försäljning av 

bakverk och bröd. Under det här året har 

du minst 5 veckors APL som du har chans 

att göra i utlandet. Alla tvåor utvecklar och 

driver också egna UF företag (Ung Företag-

samhet) i kursen entreprenörskap.

TREDJE ÅRET
Nu får du möjlighet att leda arbetet i res-

taurangen/bageriet. Med ökat ansvar får du 

och dina klasskamrater mer självständigt 

designa menyer och skapa bakverk och 

bröd till försäljning . Det här arbetet förbe-

reder dig väl inför gymnasiearbetet. Under 

det sista året är du på APL i minst 8 veckor.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 600 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/svenska som 

andraspråk 1, 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 400 P

Branschkunskap inom restaurang 

och livsmedel, 100 p

Hygien, 100 p

Livsmedels- och näringskunskap 

1, 100 p

Service och bemötande 1, 

100 p

INRIKTNINGAR 300 P

BAGERI & KONDITORI, 300 p

Bageri 1, 100 p

Choklad och konfektyr, 100 p

Konditori 1, 100 p

KÖK OCH SERVERING, 300 p

Matlagning 1, 100 p

Mat och dryck i kombination, 100 p

Servering 1, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

900 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!



NÄSTA BÄCKSTRÖM 
ELLER MORGON- 
DAGENS ZIBANEJAD?

MED HÅRT ARBETE OCH DEDIKATION KAN MAN TA SIG HUR LÅNGT SOM HELST. VI KAN INTE GAR-
ANTERA ATT DIN IDROTTSSATSNING HOS OSS GÖR DIG TILL PROFFS. MEN VI VÅGAR LOVA DIG TRE 

RIKTIGT ROLIGA ÅR FRAMFÖR DIG.

VALET ÄR DITT
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GUTEGYMNASIET
2020 års vinnare av
årets frukostlyft

arla guldko

Måndagen den 9 november utsågs Gutegymnasiet till vinnare i mejerijätten Arlas nationella 

tävling "Årets Frukostlyft 2020". Juryn skriver i sin motivering att Gutegymnasiet är en skola 

som ”låter mat, rörelse och hälsa vara helt centrala delar av skolan och som ser frukostens 

betydelse för att så många elever som möjligt ska orka hela skoldagen”.

NÄSTA BÄCKSTRÖM 
ELLER MORGON- 
DAGENS ZIBANEJAD?

FRUKOST HÄR ELLER
FRUKOST HEMMA.

Ibland blir det lite stressigt hemma i 
morgonrusningen. Varje morgon bjuder 
vi därför våra elever på dagens viktigas-
te mål, tillagad i vårt kök från bra råva-
ror. För att vi vet att man lär sig mer på 

mätt mage. Men du kan självklart äta 
hemma också.



På Gutegymnasiet erbjuds alla fyra introduktionsprogram som vänder sig 
till dig som inte uppnått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. 

Alla introduktionsprogram är till för att göra dig behörig till gymnasiet eller 
förbereda dig för ett yrke.

BEHÖRIG
Om du inte är

är en elev skrivs in på ett introduk-
tionsprogram upprättas alltid en 
individuell studieplan för eleven. 

Utbildning på ett introduktionsprogram kan 
ske på skolan i form av studier eller på en 
arbetsplats i form av praktik. En kombination 
av studier och praktik är också möjlig så 
länge det är gynnsamt för elevens utveckling. 
Utbildningen kan anpassas och utformas 
utifrån elevens behov så länge den 

stämmer överens med syftet för respektive 
utbildning. Gutegymnasiet har som utgång-
spunkt att alla elever som är inskrivna på 
introduktionsprogram ska läsa någon kurs/
ämne i kombination med eventuell praktik. 
Det kan vara ett grundskoleämne eller en 
gymnasiekurs. Den individuella studieplanen 
uppdateras minst en gång per termin men 
revideras så snart det sker någon förändring i 
elevens skolgång.

N
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rograminriktat val (IMV) riktar sig till dig som ännu inte 

blivit behörig till ett nationellt program. För att få gå IMV 

måste du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk, 

matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska/

svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra 

andra ämnen. 

Syftet med IMV är att du ska få följa det program du vill gå på full ut 

och göra samma saker som elever som är antagna till programmet. 

Parallellt läser du upp de grundskoleämnen som saknas. Målet är att 

du så snabbt som möjligt ska bli behörig så att du kan skrivas över 

från IMV till det nationella program som du följer.

IMV är ett sökbart alter-
nativ för dig som inte är 
behörig, men där du, om 
du blir antagen, ändå fullt 
ut kan få följa det natio-
nella gymnasieprogram 
som du önskar gå.

yrkes-
introduktion

anken med en yrkesintro-

duktion (IMY) är att du ska få 

en yrkesinriktad utbildning 

som gör det möjligt för dig att etablera 

dig på arbetsmarknaden, eller att 

den leder dig vidare till studier på ett 

yrkesprogram. 

Elever som går IMY på Gutegymnasiet 

läser alla eller vissa kurser integrerat 

med andra elever på det nationella 

programmet. Handlar det om studier 

på grundskolenivå läses dessa enskilt, 

parallellt med gymnasiekurserna och/

eller praktiken (APL).  På IMY finns det 

alltså möjlighet till både praktik (APL) 

och studier.

individuellt
alternativ

et här programmet vänder sig 

till dig som saknar behörighet 

till gymnasiet och inte är redo 

för yrkesintroduktion/behörig för IMV. 

Gutegymnasiets strävan är att alla 

elever som är antagna till Individuellt 

alternativ (IMA) har någon form av 

studier på skolan. 

Det kan handla om att läsa in ämnen 

för att bli behörig till nationellt 

program alternativ IMV, eller någon 

gymnasiekurs som är relevant för den 

enskilde elevens målsättning med sin 

utbildning. 

Planeringen för IMA kan innehålla 

studier eller en kombination av studier 

och praktik. Finns synnerliga skäl kan 

det även handla om en planering med 

enbart praktik. 

Utredning för att fastställa att det 

finns synnerliga skäl görs för varje elev.  

Den individuella studieplanen uppdat-

eras regelbundet.

T

D

Program-
inriktat

VAL

P

språk-
introduktion

pråkintroduktion (IMS) riktar 

sig till nyanlända ungdomar 

som inte är behöriga till ett 

nationellt program.  

Tyngdpunkten i utbildningen ligger 

på att lära sig svenska, vilket gör det 

möjligt för dem att gå vidare i gym-

nasieskolan eller till annan utbildning. 

Utbildningens innehåll planeras upp 

efter vilket program eleven önskar gå, 

S

vilka språkkunskaper som respektive 

elev har, samt vilka grundskoleämnen 

som eleven saknar för att kunna bli 

behörig till ett nationellt program. 

Studier sker på både grundskolenivå 

och gymnasienivå.  Större delen av ut-

bildningen sker integrerat med andra 

elever på gymnasiet.

Mer information om våra utbildningar 

och introduktionsprogram finns på 

gutegymnasiet.se.

Om du har frågor om dina betyg och 

behörighet, tveka inte att kontakta vår 

studie- & yrkesvägledare. 
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UTLANDSRESA
På Samhällsprogrammet har 
vi en europaprofil där eleverna 
reser utomlands.

GESÄLLPROV
Alla frisörelever erbjuds att göra 
första delen av gesällprovet som 
en del i sin utbildning.

SPELPROFIL
Läser du på Teknikprogrammet 
så kan du välja att profilera dig 
mot Spel- & programutveckling.

träning
När du pluggar hos oss får du gärna 
delta på våra rörelsepass och om du 
vill gymma eller simma så får du ett 
klippkort med 20 gratispass per år.

SKARPA LÄGEN
Som elev får du ibland jobba 
i så kallade "skarpa lägen". 
Det betyder att du får jobba 
praktiskt i verkliga projekt. Det 
kan handla om olika projekt 
inom speldesign om du går 
på Teknikprogrammet. Eller 
så kan det handla om att 
jobba med rockturnéer eller 
fotoutställningar om du pluggar 
på Estetiska programmet. 

närodlat
Så mycket det går lagar vi 
mat på livsmedel som är 

närodlade  och 
närproducerade.

UTLANDS-APL
Om du väljer något av våra 
yrkesprogram finns möjligheten 
att ha APL i utlandet. Just nu 
reser eleverna till Kapstaden. 

replokal
Häng kvar efter plugget 
tillsammans med polarna och 
spela musik i vår replokal.
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lärartätt
På Gutegymnasiet går du 
på en personlig skola med 
engagerad personal och hög 
lärartäthet. Här får du hjälp.

hög trivsel
På skolan går det idag cirka 
250 elever och trivseln och 
tryggheten är mycket hög. 

ET

Vi har ett HUNDdagis
Inom verksamheten finns ett hunddagis och hos oss kan du plugga till 
hundtränare, hunddagisföreståndare och djurvårdare. Pluggar du på 
Naturbruksprogrammet får du ta med din egen hund till skolan om du vill.

HÖGSKOLEPROV
Alla elever på Gutegymnasiet 
erbjuds att gratis få skriva 
högskoleprovet, vid ett tillfälle, 
under årskurs 3.

SPRÅK
På Gutegymnasiet kan du välja 
mellan fyra moderna språk: 
franska, ryska, spanska och 
tyska.

nattfoto
Om du väljer att läsa någon 
av våra fotokurser så får du 
möjlighet att delta i kvälls- eller 
nattfototurer som vi har varje 
vecka.

blockläsning
Här tillämpar vi blockläsning 
som förberedelse för studier på 
högskola och universitet.



DET LILLA 
GYMNASIET

 MED DET 
STORA 

HJÄRTAT

BESÖKSADRESS
BROVÄG 25

VISBY

Inuti katalogen hittar du flera vikti-
ga datum inför gymnasievalet. Glöm 
inte att spara så att du kommer ihåg 

dem. Vill du komma i kontakt med 
gymnasieantagningen? Här är deras 

telefonnummer: 0498-26 94 43

Vill du komma i kontakt med oss?

Rektor 
Therese Ljungman 

therese.ljungman@guteskolan.se
Tel: 0768-85 25 02 

Bitr. rektor/Studie- & yrkesvägledare 
Jesper Hedlund

jesper.hedlund@guteskolan.se
Tel: 0768-85 25 09 

KONTAKT

gutegymnasiet.se
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