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PROGRAMKATALOG  
2023–2024
I din hand har du nu gymnasiekatalogen för läsåret 2023/2024, som innehåller alla de program och inrikt-
ningar som du kan välja på Brogymnasiet i Kristinehamn. Den innehåller också en mängd annan informa-
tion om hur gymnasiet fungerar.

När vi har tagit fram den här katalogen har vi tänkt att du ska få information om de olika programmen, 
men vi vill också att du ska känna att hos oss på Brogymnasiet kan du lita på att du får en bra utbildning, 
känner dig trygg och får den hjälp du eventuellt behöver.

Läs katalogen, fundera och diskutera med dina föräldrar eller andra vårdnadshavare om vilket gymnasie-
program som skulle vara rätt för dig. Du kan också kontakta våra programinformatörer om du vill veta 
mer. Vår uppgift är att se till att du får en bra utbildning. 

Vi har nio nationella gymnasieprogram, fyra individuella program och fyra program inom anpassad gym-
nasieskola. Det är en stor kommunal satsning, en satsning för framtiden.

Välkommen till Brogymnasiet i Kristinehamn!
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VI FINNS HÄR FÖR DIG
Vi har runt 600 elever i vår verksamhet, fördelade på våra nationella program,  introduktionsprogram och 
anpassad gymnasieskola. För att åstadkomma en bra utbildning har vi cirka 80 entusiastiska och 
kompetenta medarbetare i personalstyrkan. De står till ditt förfogande för att hjälpa dig med allt 
mellan himmel och jord. Det finns några saker som vi brinner speciellt mycket för när det gäller din tid på 
våra skolor.

Vi hälsar dig välkommen till  
Brogymnasiet i Kristinehamn. 

Det ska bli jättekul att träffa dig!

Lars Reinholdsson
Rektor 
0550–874 09 
lars.reinholdsson@kristinehamn.se

Ola Magnusson   
Biträdande rektor  
0550–874 26 
ola.magnusson@kristinehamn.se

Martin Andersson 
Biträdande rektor 
0550–858 05
martin.andersson@kristinehamn.se

Jennifer Andersson 
Biträdande rektor 
0550–883 12
jennifer.andersson1@kristinehamn.se 

Vi jobbar varje dag... 
 
– för att du ska må bra, känna dig trygg och ha en god  
gemenskap i skolan.  

– för att du ska få en bra utbildning, som siktar mot  
framtiden. Oavsett om du går ett högskoleförberedande  
program eller en yrkesutbildning är det viktigt att du är  
förberedd för yrke eller studier efter gymnasiet.  

– för att du ska ha nära till hjälp om du skulle behöva. 
Det får du genom elevhälsan, dina mentorer och andra  
lärare på skolan. 

– för att du ska känna att du kan påverka din utbildning 
och det som sker på skolan.  

– för att den utrustning, de maskiner och fordon vi har  
håller en hög klass.



6

VI JOBBAR FÖR ATT DU  
SKA MÅ BRA OCH FÅ  
EN BRA UTBILDNING
Inom några månader ska du börja på gymnasiet och vår förhoppning är förstås att du kommer att hitta det
program du söker på Brogymnasiet i Kristinehamn.

Vi som ingår i elevhälsoteamet, vill hälsa dig välkommen! Elevhälsoteamet består av studie- och yrkesväg-
ledare, specialpedagog, skolsköterska och skolkurator. Vi har även tillgång till skolpsykolog och skolläkare. 

Till elevhälsan kan personal, vårdnadshavare och elever vända sig för rådgivning, enklare sjukvård, vägled-
ning, stöd och hjälp om barns och ungdomars vardag, hälsa och lärande.

Vi ska arbeta förebyggande med målet att verka för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö i skolan. 
Elevhälsan samverkar med lärare, rektorer och med övrig hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten.

Det är verkligen en spännande tid du har framför dig. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller 
funderingar! 
 
/Elevhälsan

SKOLKURATORER 

Carina Runemård
EK, EE, FS/HA, NA, SA, TE
0550 – 874 07, 070-234 59 44
carina.runemard@kristinehamn.se

Rebecca Hansen
FT, GYSÄR, IN, IM, VO
0550 – 881 98, 072-141 0912                        
rebecca.hansen@kristinehamn.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE  
Jessica Jönsson
EK, EE, FS/HA, NA, SA, TE
0550 - 884 20, 070-249 95 09
jessica.jonsson@kristinehamn.se

Emma Larsson
FT, GYSÄR, IN, IM, VO
0550 – 883 92, 072-147 50 25
emma.larsson@kristinehamn.se

SKOLSKÖTERSKOR 

Karin Nyvall
EK, EE, FS/HA, NA, SA, TE
0550 - 874 11, 070-386 65 90
karin.nyvall@kristinehamn.se

Sara Lindeström
FT, GYSÄR, IN, IM, VO
0550 – 883 18, 070-280 75 74
sara.lindestrom@kristinehamn.se

SPECIALPEDAGOGER 

Maria Carlson 
EK, EE, FS/HA, NA, SA, TE
Tel: 0550 - 874 71, 070 - 371 50 98
maria.carlson@kristinehamn.se

Anna Grödevik
FT, GYSÄR, IN, IM, VO
0550 – 881 22, 070 – 286 48 60
anna.grodevik@kristinehamn.se
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Gymnasiegemensamma ämnen 
På både yrkesprogram och högskoleförberedande  
program läser man gymnasiegemensamma  
kurser. Alla Sveriges gymnasieelever läser engelska, 
historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 
religionskunskap, samhällskunskap och svenska 
eller svenska som andraspråk.  Antalet kurser eller 
kursernas längd och innehåll är dock olika, beroen-
de vilket program man går på.  

Programgemensamma karaktärsämnen 
Kurserna här är gemensamma för det program man  
går på, och de är en del av programmets karaktär,  
programmets specialisering. Man läser alltså dessa  
kurser med kompisarna i det egna programmet, 
även om man har valt olika inriktningar. 
 
Inriktningskurser 
På de flesta program väljer man inriktningskurser  
inför andra läsåret.   

SÅ FUNKAR GYMNASIET
Samtliga ämnen i gymnasieskolan är indelade i kurser. Hur stor en kurs är anges 
med poäng.  Vanligast är kurser på 100 eller 50 poäng, men det finns även vissa 
kurser som är större. Ett treårigt nationellt program består av flera kurser som 
sammanlagt blir 2500-2800 poäng.  

Högskoleförberedande program
Gymnasiegemensamma ämnen 
1100 – 1250 p
Programgemensamma karaktärsämnen
150 – 450 p
Inriktningar 
300 – 450 p
Programfördjupning  
200 – 400 p
Gymnasiearbete 100 p
Individuellt val 200 p

Programfördjupningar 
Kurser i programfördjupning har man endera 
inom den inriktning man har valt eller för hela det 
program man går på. Som namnet antyder så är det 
kurser som ger ett större djup eller en större bredd 
i utbildningen. 
 
Gymnasiearbete 
I åk 3 ska du också göra ett större arbete, som 
kallas gymnasiearbete. Gymnasiearbetet gör du som 
en del av din karaktär, ditt program. Det är viktigt 
att du gör ett godkänt gymnasiearbete. Det är ett 
av villkoren för att få en gymnasieexamen. Det är 
också ett bevis på att du uppnått målen för ditt 
program.  

Individuellt val 
Alla elever har 200 poäng i individuellt val. Här har 
du möjlighet att välja de kurser som skolan  
erbjuder. 

Yrkesprogram
Gymnasiegemensamma ämnen 
900 p
Programgemensamma karaktärsämnen
Minst 300 p
Inriktningar 
Minst 400 p
Programfördjupning  
högst 900 p
Gymnasiearbete 100 p
Individuellt val 200 p

SKOLSKÖTERSKOR 

Karin Nyvall
EK, EE, FS/HA, NA, SA, TE
0550 - 874 11, 070-386 65 90
karin.nyvall@kristinehamn.se

Sara Lindeström
FT, GYSÄR, IN, IM, VO
0550 – 883 18, 070-280 75 74
sara.lindestrom@kristinehamn.se

SPECIALPEDAGOGER 

Maria Carlson 
EK, EE, FS/HA, NA, SA, TE
Tel: 0550 - 874 71, 070 - 371 50 98
maria.carlson@kristinehamn.se

Anna Grödevik
FT, GYSÄR, IN, IM, VO
0550 – 881 22, 070 – 286 48 60
anna.grodevik@kristinehamn.se
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VILKEN TYP AV  
UTBILDNING PASSAR DIG?

De här utbildningarna är till för dig, som vill ha en möjlighet att studera vidare efter gymnasiet på universi-
tet eller högskola, eller helt enkelt vill skaffa dig en bra teoretisk utbildning innan du ger dig ut i yrkeslivet.  

Brogymnasiet erbjuder fyra högskoleförberedande program: 

• Ekonomiprogrammet 

• Naturvetenskapsprogrammet 

• Samhällsvetenskapsprogrammet 

• Teknikprogrammet

De högskoleförberedande utbildningarna innehåller också många praktiska moment. Studiebesök,  
internationella resor, praktikdagar, Ung företagsamhet är en del av de olika programmens innehåll.

Om du väljer ett yrkesprogram får du en utbildning där du varvar praktiska moment med  
teoretiska studier. 

Brogymnasiet erbjuder fem yrkesprogram:

• El- och energiprogrammet 

• Fordons- och transportprogrammet 

• Försäljnings- och serviceprogrammet

• Industritekniska programmet 

• Vård- och omsorgsprogrammet 

Du kommer att vara ute minst 15 veckor under de tre åren och praktisera på olika arbetsplatser.  
På gymnasiet kallar man denna praktik för APL, vilket betyder arbetsplatsförlagt lärande. 
  
Om du vill ha grundläggande behörighet för universitet och högskolor, läser du kurserna  
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6.  
 

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

YRKESPROGRAM
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BEHÖRIGHET TILL  
GYMNASIESKOLAN 
 

Behörighetskrav till yrkesprogram
Förutom godkänt betyg (lägst E) i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik 
krävs godkänt betyg (lägst E) i ytterligare 5 ämnen, alltså totalt 8 ämnen. 
 
Behörighetskrav till högskoleförberedande program
Förutom godkänt betyg (lägst E) i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik 
krävs godkänt betyg (lägst E) i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen.

För Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio  
godkända ämnena vara geografi, historia, religionskunskap och samhällsvetenskap.

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska tre av de ytterligare nio godkända ämnena 
vara biologi, fysik och kemi. 
 

KORT OM BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET

Behörigheten till högskolestudier är uppdelad i grundläggande behörighet och särskild behörighet.  
All högskoleutbildning kräver att man har grundläggande behörighet.

Grundläggande behörighet
Till alla högskoleutbildningar krävs grundläggande behörighet. Idag är kravet för grundläggande behörighet att du 
har en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen med lägst betyget E i kurserna svenska/svenska som 
andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Du kan skaffa dig grundläggande behörighet på alla yrkesprogram. Var noga då 
du väljer kurser om du siktar på fortsatta studier.
 
Särskild behörighet
Förutom krav på grundläggande behörighet har vissa högskoleutbildningar också krav på speciella förkunskaper som 
kallas särskild behörighet. Särskild behörighet anges i form av krav på kunskaper i vissa kurser från gymnasiet,  
behörighetskurser. Du ska ha läst de kurser som anges och ha lägst betyget E. 

INTRODUKTIONSPROGRAM

Om du inte är behörig att komma in på ett nationellt program kan du utbilda dig på ett av de fyra  
Introduktionsprogram som finns.

 
Man blir antagen till en utbildning inom anpassad gymnasieskola om man gått ut anpassad grundskola 
eller tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola men inte fyllt 20 år.

ANPASSAD GYMNASIESKOLA
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KRISTINEHAMNS
IDROTTSGYMNASIUM

– Vi har perfekta förutsättningar för att kombinera  
skolarbete och idrott och är övertygade om att satsningen  

är mycket lyckad för eleverna.

Lars Reinholdsson, rektor 
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DIN IDROTT, ÖVERALLT!

Tycker du att det är spännande och kul 
med idrott? Håller du på med idrott i en 
eller flera klubbar? Är du intresserad av att 
hålla din kropp i trim och lära dig massor 
om olika sidor av idrott och hälsa? Vill du 
bli ännu bättre på din idrott samtidigt som 
du får en bra gymnasieutbildning? 

Då kan våra kurser i Idrott och hälsa - specialisering 1 
och 2 samt Träningslära 1, vara något för dig! Förutom 
de kurser i idrott och hälsa som ingår obligatoriskt på 
programmen, erbjuder vi dessa kurser som individuellt 
val. Specialiseringskurserna samt träningsläran är på  
sammanlagt 300 poäng och kanske kommer du att ha 
kurserna ihop med andra idrottsintresserade elever grupp 
på skolan, kanske kommer du att ha den direkt i din 
idrottsklubb. Allt beror på hur många som väljer kurser-
na och hur du själv tycker att det skulle fungera bäst för 
dig. Vi diskuterar fram ett alternativ som känns bra för 
dig. Genom idrottspecialiseringen kommer du att kunna  
utveckla dig inom din idrott på individuell basis. Det 

handlar således om personlig utveckling inom aktuell 
idrott. Kurserna innefattar även kostlära, träningslära, 
ledarskap och annan mer teoretisk utbildning. Andelen 
praktisk idrott är mellan 70 och 80 procent, resterande 
del är av mer teoretiskt art.  
 
Alla elever inom lagidrotter och individuella idrotter är  
välkomna att vara en i gänget på Kristinehamns  
idrottsgymnasium. 

Du kan välja att hålla på  
med din idrott på  alla 

nationella program!



 

INRIKTNING – JURIDIK  
Ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett  
demokratiskt samhälle. Utbildningen ska utveckla elever-
nas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem 
med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

INRIKTNING – EKONOMI  
Ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden 
som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledar-
skap och organisation. Eleverna ska också ges färdighe-
ter i att starta och driva ett företag.

PASSAR DIG SOM:

• Funderar på ett yrke inom  
företagsekonomi och  
marknadsföring

• Brinner för företagande och  
entreprenörskap

• Är intresserad av juridik

• Vill bli diplomerad  
gymnasieekonom

• Siktar på att läsa vidare på  
högskola och universitet 

12

EKONOMIPROGRAMMET
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FÖRETAGARE, EKONOM, 
JURIST –  ALLT ÄR  
MÖJLIGT 

Ekonomiprogrammet är ett brett program inom eko-
nomi och juridik. Det handlar om allt ifrån ekonomin i 
en globaliserad värld till ett lokalt rättsfall. Du studerar 
ledarskap, psykologi, marknadsföring, redovisning och 
nationell rätt samt hur man startar, driver och utvecklar 
företag.  
 
Du fördjupar dig i handeln mellan olika länder och fö-
retagens roll och dess ansvar i Sverige och världen. Med 
hjälp av vetenskapliga metoder lär du dig resonera och se 
saker ur olika synvinklar för att kunna lösa de problem 
ett företag kan råka på. Du får kunskaper om lag och 
rätt, betydelsen av en fungerande demokrati.  Väljer du 
ekonomiinriktningen hos oss har du möjlighet att bli dip-
lomerad gymnasieekonom. Inom ekonomiinriktningen 
ingår även praktik. 
 
Med dessa och många andra kunskaper och förmågor 
står du väl rustad för att efter gymnasieexamen studera  
vidare inom flera områden på universitet och högskolor. 
När du är klar med gymnasieutbildningen och  
eventuella vidare studier kan du arbeta som bl.a.  
civilekonom, revisor, marknadsförare, controller,  
jurist/advokat, banktjänsteman, administratör eller som 
företagsledare.

EKONOMIPROGRAMMET
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Certifierad utbildning –  
Diplomerad Gymnasieekonom
Kvalitetssäkrat ekonomiprogram förankrad  
i näringsliv och högskola.

 

KURSER 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250 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 
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  

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 P 
Företagsekonomi 1, 100 p 
Privatjuridik, 100 p 
Moderna språk, 100 p 
Psykologi 1, 50 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 P 
INDIVIDUELLT VAL 200 P

Inför andra året väljer du en av två inriktningar: 
 
INRIKTNING EKONOMI 300 P  
Entreprenörskap/företagande, 100 p  
Företagsekonomi 2, 100 p  
Matematik 3b, 100 p  

Programfördjupning 300 p  
Affärsjuridik, 100 p  
Rätten och samhället, 100 p  
Marknadsföring, 100 p  

INRIKTNING JURIDIK 300 P  
Affärsjuridik, 100 p  
Rätten och samhället, 100 p  
Filosofi 1, 50 p  
Psykologi 2a, 50 p  
 
Programfördjupning 300 p  
Entreprenörskap och företagande, 100 p  
Företagsekonomi 2, 100 p  
Marknadsföring, 100 p 

Ändringar kan ske under året. 

PROGRAMINFORMATÖR:  
Lilian Odh 
0550–874 55 
lilian.odh@kristinehamn.se
kristinehamn.se/brogymnasiet
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EKONOMIPROGRAMMET



 

INRIKTNING – DATOR- OCH 
KOMMUNIKATIONSTEKNIK 

Ska ge kunskaper i att yrkesmässigt installera, adminis-
trera, underhålla och reparera dator- och kommunika-
tionssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. 
Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att 
arbeta med system för presentation av data, bild, ljud 
och interaktiva tekniker. Inriktningen kan leda till yrken 
som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare,  
supporttekniker och servicetekniker.

INRIKTNING – ELTEKNIK  
Ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera 
elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och  
datanät. Inriktningen kan leda till yrken som elektriker  
verksam inom installation eller eldistribution. Andra 
möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekni-
ker.

EL- OCH 
ENERGIPROGRAMMET

 

PASSAR DIG SOM:

• Vill ha en yrkesinriktad utbildning 
som till största delen består av  
praktisk utövning och som även 
väver samman teorin

• Är intresserad att redan under  
utbildningen få ta del av vad det  
el- och datortekniska området  
innebär 

• Vill ha en bred praktisk  
teknikutbildning som i första hand  
riktar sig till en direkt  
yrkesutövning    

14
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EL- OCH 
ENERGIPROGRAMMET

ETT ENERGISKT  
YRKESPROGRAM  
 
Är du en problemlösare och tycker om att hålla på med 
datorer eller fixa med teknisk utrustning?  
Då kan El- och energiprogrammet i Kristinehamn vara 
något för dig. På programmet går teori och praktik  
hand i hand och det är en bred utbildning inom teknik-
området.  
 
Vi vill ha elever som är nyfikna och ansvarstagande och 
inte minst säkerhetsmedvetna.  I yrkeslivet kommer du 
att möta olika människor och ansvara för att ett pro-
fessionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra 
yrkesgrupper. Säkerhet, arbetsmiljö och service gentemot 
framtida kunder är ett viktigt inslag i utbildningen.  
 
Under första året läser alla elever på programmet samma 
kurser. Inför årskurs två och tre väljer du den inriktning 
du vill gå. Utbildningen innehåller 15 veckors arbets-
platsförlagt lärande (APL). Under dessa veckor är du ute 
på företag i branschen och du får på så sätt känna på hur 
det är att arbeta inom yrket.  
 
Efter tre år kan du gå direkt ut i arbetslivet, men du är 
också behörig att gå yrkeshögskola. Om du har läst Eng-
elska 6, Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 
och 3, som tillval är du även behörig för universitet och 
högskola. 

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram det som 
krävs för att nå grundläggande behörighet till högskolan. 
På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det 
som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på el- och energiprogram-
met är:
• Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3,  

200 poäng
• Engelska 6, 100 poäng

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

 

KURSER

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 P
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 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 
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3, 100 p 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P 
Datorteknik 1a, 100 p 
Elektromekanik, 100 p 
Energiteknik 1, 100 p 
Mekatronik 1, 100 p
 
GYMNASIEARBETE 100 P 
INDIVIDUELLT VAL 200 P

Inför andra året väljer du en av två inriktningar: 
 
INRIKTNING DATOR- OCH 
KOMMUNIKATIONSTEKNIK 400 P 
Dator och nätverksteknik, 100 p 
Elektronik och mikrodatorteknik, 100 p 
Kommunikationsnät 1, 100 p 
Nätverksteknik, 100 p 

Programfördjupning 800 p 
Webbutveckling 1, 100 p 
Programmering 1, 100 p 
Servicekunskap, 100 p 
Nätverkssäkerhet, 100 p 
Larm, övervakning och säkerhetssystem, 100 p 
Webbutveckling 2, 100 p 
Administration av nätverks- och serverutrustning, 100 p 
Övrig kurs, 100 p 
 
INRIKTNING ELTEKNIK 500 P 
Elkraftsteknik, 100 p 
Praktisk ellära, 100 p 
Elinstallationer, 200 p 
Kommunikationsnät 1, 100 p 
 
Programfördjupning 700 p 
Elmotorstyrning, 100 p 
Fastighetsautomation 1, 100p 
Entreprenörskap och företagande, 100p 
Servicekunskap, 100 p 
Belysningsteknik, 100 p 
Larm, övervakning och säkerhetssystem, 100 p 
Övrig kurs , 100 p

Ändringar kan ske under året. 

PROGRAMINFORMATÖR:  
Elisabet Erlandsson 
elisabet.erlandsson@kristinehamn.se 
kristinehamn.se/brogymnasiet
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INRIKTNING – PERSONBIL

Ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och 
service av lätta fordon, husbilar samt el- och  
hybridfordon. Inriktningen kan leda till arbete som  
fordonsmekaniker och husbilsmekaniker. 

INRIKTNING – TRANSPORT  
Ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem 
och logistik. Inriktningen kan leda till arbete som  
yrkesförare. 

FORDONS- OCH 
TRANSPORT-

PROGRAMMET

 

PASSAR DIG SOM:

• Vill lära dig mer om olika fordon

• Är intresserad av elektronik,  
teknik och IT

• Vill ha ett varierande arbete 

• Vill jobba både praktiskt och  
teoretiskt

• Vill ha goda möjligheter till arbete 
direkt efter skolan     

PROGRAMINFORMATÖR:  
Putte Myklebust 
0550-858 64 
putte.myklebust@kristinehamn.se
kristinehamn.se/brogymnasiet
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GODA MÖJLIGHETER TILL 
ETT YRKESLIV  
 
På fordon och transport utvecklar du dina kunskaper 
om teknik i olika fordon eller hur man hanterar gods i 
fordon, på lager och i terminaler.  Det praktiska arbetet 
utförs i våra verkstadslokaler och när du är ute på 
Arbetsplatsförlagt Lärande (APL).  Under dina 15 
APL-veckor är du ute på företag i branschen och du får 
på så sätt känna på hur det är att arbeta inom yrket. 

Eftersom framtidens teknik blir alltmer komplicerad och 
specialiserad kommer du att lära dig mycket om elektro-
nik och IT. Det är också viktigt att du lär dig att reflekte-
ra, värdera och välja mellan olika alternativ, t ex när det 
gäller utrustning och metod för att kunna utföra arbets-
uppgifter på ett bra sätt med hänsyn till miljö, säkerhet, 
ekonomi och kvalitet. På fordon och transport kommer 
du att utveckla din initiativförmåga, din rikedom på idéer 
och din företagsamhet. Du kommer också bli bra på att 
bemöta kunder och medarbetare.

Beroende på vilken inriktning du läser kommer du efter 
dina tre år på programmet att kunna arbeta som t.ex. per-
sonbilsmekaniker,  husbilsmekaniker, yrkesförare, företa-
gare, reparatör.  Du ges goda möjligheter till ett framtida 
yrkesliv inom fordons- och transportsektorn. För en del 
arbeten måste man dock skaffa sig specialkompetenser 
efter gymnasiet.

Efter tre år kan du gå direkt ut i arbetslivet, men du är 
också behörig att gå yrkeshögskola. Om du har läst Eng-
elska 6, Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 
och 3, som tillval är du även behörig för universitet och 
högskola. 

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram det som 
krävs för att nå grundläggande behörighet till högskolan. 
På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det 
som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på fordons- och transport-
programmet är: 

• Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3,  
200 poäng

• Engelska 6, 100 poäng

FORDONS- OCH 
TRANSPORTPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

 

KURSER

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 P
Engelska 5, 100 p 
Engelska 6, 100 p  
Historia 1a1, 50 p  
Idrott och hälsa 1, 100 p  
Matematik 1, 100 p  
Naturkunskap 1a, 1 50 p  
Religionskunskap 1, 50 p  
Samhällskunskap 1a1, 50 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  

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P 
Fordons- och transportbranschens  
villkor och arbetsområden, 200 p  
Fordonsteknik – introduktion, 200 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 P  

INDIVIDUELLT VAL 200 P 
Inriktning personbil: Husvagnar och husbilar, 300 p 
(Företagsförlagd) eller övrig kurs 200 p
Inriktning transport: Lastbilsmonterad kran, 100 p
+ övrig kurs 100 p 

Inför andra året väljer du en av två inriktningar: 
 
INRIKTNING PERSONBIL 400 P 
Personbilar - basteknik, 100p 
Personbilar - service och underhåll 1, 100p 
Personbilar - service och underhåll 2, 100p 
Personbilar - verkstad och elteknik, 100p

Programfördjupning 800 p 
Personbilar -  förbränningsmotorer, 100p
Personbilar - kraftöverföring, 100p
Personbilar - chassi och bromsar, 100p
Personbilar - system och diagnosteknik 1, 100p 
Personbilar - system och diagnosteknik 2, 100p
El- och hybridfordon 1, 100p
Flerbränslefordon, 100p 
 
INRIKTNING TRANSPORT 500 P 
Yrkestrafik 1a, 200 p 
Yrkestrafik 1b, 300 p  
 
Programfördjupning 700 p 
Godstrafik, 200 p 
Maskinell godshantering, 200 p 
Godstransporter specialisering, 100 p 
Fordonskombinationer godstransporter, 200 p 

Ändringar kan ske under året. 
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Programmet ska ge fördjupade kunskaper  
för arbete inom detalj- och partihandel. 
 
Inriktningen kan leda till arbete inom till  
exempel försäljning och marknadsföring,  
butikskommunikation, butiksledning, inköp 
och logistik eller kundservice.

FÖRSÄLJNINGS- OCH 
SERVICEPROGRAMMET

 

PASSAR DIG SOM:

• Är serviceinriktad 

• Drömmer om att kunna skapa  
ett eget företag 

• Vill utvecklas inom försäljning och 
entreprenörskap 

• Skulle kunna tänka dig att arbeta 
med försäljning av varor och  
tjänster 

• Vill ha 15 intressanta  
praktikveckor    
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PROGRAMMET FÖR 
ENTREPRENÖRSKAP  
OCH FÖRSÄLJNING
 
Två saker genomsyrar vår utbildning - entreprenörskap 
och försäljning. Här får du lära dig om detalj-  
och partihandel. Du lär dig om försäljning, ledarskap och 
företagande, om entreprenörskap, service och kom-
munikation. Under din utbildning kommer du även få 
möjligheten att driva ett företag under ett läsår i form av 
ett UF-företag. Utbildningen ger möjlighet till arbete som 
t.ex. butikskommunikatör, butikssäljare, företagssäljare, 
handlare, inköpare, marknadsförare och arbete inom 
logistik eller kundservice. 
 
Försäljnings- och serviceprogrammet är ett  
yrkesprogram, där du sammanlagt kommer att vara ute 
på Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 15 veckor.  
Under dessa veckor kommer du att få yrkeslivserfaren-
het.

Efter dessa tre år kan du gå direkt ut i arbetslivet, men 
du är också behörig att gå yrkeshögskola. Om du har läst 
Engelska 6, Svenska 2 och 3 eller Svenska som andra-
språk 2 och 3, som tillval är du även behörig för universi-
tet och högskola. 

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram det som 
krävs för att nå grundläggande behörighet till högskolan. 
På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det 
som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på försäljnings- och servi-
ceprogrammet är:
• Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3,  

200 poäng
• Engelska 6, 100 poäng

FÖRSÄLJNINGS- OCH
SERVICEPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

KURSER

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 P
Engelska 5, 100 p 
Engelska 6, 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 
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2, 100 p 
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3, 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 900 P 
Affärsutveckling och ledarskap, 100 p 
Branschkunskap inom handel, 100 p
Entreprenörskap, 100 p  
Handel och hållbar utveckling, 100p
Information och kommunikation 1, 100 p  
Inköp 1, 100 p 
Personlig försäljning 1, 100 p 
Praktisk marknadsföring 1, 100 p 
Servicekunskap 1, 100 p
 
GYMNASIEARBETE 100 P 
INDIVIDUELLT VAL 200 P

Programfördjupning 700 p 
Entreprenörskap och företagande, 100 p 
Företagsekonomi 1, 100 p 
Handel specialisering, 100 p 
Ledarskap och organisation, 100 p  
Information och kommunikation 2, 100 p  
Retorik, 100 p 
Övrig kurs 100 p 

Ändringar kan ske under året. 

PROGRAMINFORMATÖR:  
Joakim Kihl 
0550 - 874 39 
joakim.kihl@kristinehamn.se
kristinehamn.se/brogymnasiet
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INRIKTNING – PRODUKT- OCH 
MASKINTEKNIK

Ska ge kunskaper om hantering av verktyg och industri-
ella utrustningar samt om hantering och bearbetning av 
ett visst material. Inriktningen kan leda till arbete som 
maskinoperatör, i vilket också bedömningar av produk-
tens utformning och kvalitet är väsentliga. Inriktningen 
kan också leda till mer produktnära arbete som innefattar 
såväl design, konstruktion som produktion.

INRIKTNING – SVETSTEKNIK

Ska ge kunskaper om och handlag med olika  
svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande  
arbetsmoment samt avläggande av svetsprov för  
licenser i två metoder. Inriktningen kan leda till  
arbete som svetsare i många olika branscher där  
svetsning är efterfrågad. Det kan även leda till arbete 
som godkänd, internationell svetsare. 

INDUSTRITEKNISKA 
PROGRAMMET

 

PASSAR DIG SOM:

• Vill ha en utbildning mot ett prak-
tiskt yrkesområde, med goda chan-
ser till jobb efter examen

• Gillar att lösa problem både i grupp 
och ensam

• Vill arbeta praktiskt i fräscha lokaler, 
med moderna maskiner

• Tycker om teknik i olika former

• Är miljömedveten 
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INDUSTRITEKNISKA 
PROGRAMMET

EN UTBILDNING DIREKT 
FÖR YRKESLIVET 
 
På det Industritekniska programmet kommer du att ut-
bildas inom produktionsframställning, driftsäkerhet,  
underhåll och svetsning. Dina dagar kommer att vara 
varierande och i verkstadsmiljön arbetar du både med 
den modernaste tekniken och mer traditionella hant-
verksmetoder. Det blir en skön blandning av teori och 
praktik. Industritekniska programmet har 15 veckors 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). För att öka anställnings-
barheten får eleverna möjlighet till truckkort och heta 
arbete-utbildning. 
 
Brogymnasiet är även med i Teknikcollege, som är ett 
samarbete med teknik- och industriföretag. Meningen 
med det samarbetet är att du och dina kamrater ska 
studera och jobba nära företagen, för att få en utbildning 
som motsvarar dagens och framtiden krav. 
 
Efter dessa tre år kan du gå direkt ut i arbetslivet, men 
du är också behörig att gå yrkeshögskola. Om du har läst 
Engelska 6, Svenska 2 och 3 eller Svenska som andra-
språk 2 och 3, som tillval är du även behörig för universi-
tet och högskola. 

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram det som 
krävs för att nå grundläggande behörighet till högskolan. 
På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det 
som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på det industritekniska 
programmet är:
• Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3,  

200 poäng
• Engelska 6, 100 poäng

Beroende på vilken inriktning du väljer så kan din ut-
bildning leda till att du kan jobba som CNC-operatör, 
verktygsmakare, svetsare, maskinoperatör, tekniker eller 
något annat inom industri- och tekniksektorn. Vissa 
yrken kräver dock specialkompetenser efter gymnasiet. 

INDUSTRITEKNISKA 
PROGRAMMET
YRKESPROGRAM

KURSER 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 P
Engelska 5, 100 p 
Engelska 6, 100 p 
Historia 1a1, 50 p 
Idrott och hälsa 1, 100 p 
Matematik 1, 100 p 
Naturkunskap 1a, 1 50 p 
Religionskunskap 1, 50 p 
Samhällskunskap 1a, 50 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 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P 
Industritekniska processer 1, 100 p 
Människan i industrin 1, 100 p 
Produktionskunskap 1, 100 p 
Produktionsutrustning, 100 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 P 
INDIVIDUELLT VAL 200 P

INRIKTNING PRODUKT OCH  
MASKINTEKNIK 300 P 
Datorstyrd produktion 1, 100 p 
Produktionsutrustning 2, 100 p 
Produktutveckling 1, 100 p 
 
Programfördjupning 900 p 
Svets grund, 100 p
Kälsvets 1 MIG/MAG/MMA, 100 p
Stumsvets 1 MIG/MAG/MMA, 100 p
Sammanfogning, 100 p
Tillverkningsunderlag 1, 100 p
Datorstyrdproduktion 2, 100 p
Industriteknisk fördjupning 1, 50 p
Industriteknisk fördjupning 2, 50 p
Underhåll avhjälpande 1, 100 p
Underhåll avhjälpande 2, 100 p
 
INRIKTNING SVETSTEKNIK 400 P 
Produktutveckling 1, 100 p 
Svets grund, 100 p 
Kälsvets 1, 100 p 
Tillverkningsunderlag 1, 100 p 

Programfördjupning 800 p 
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Stumsvets 1 MIG/MAG/MMA, 100 p
Sammanfogning, 100 p
Stumsvets 2 MIG/MAG/MMA, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Industriteknisk fördjupning 1, 50 p
Industriteknisk fördjupning 2, 50 p
Underhåll avhjälpande 1, 100 p
Underhåll avhjälpande 2, 100 p

Ändringar kan ske under året. 

PROGRAMINFORMATÖR:  
Jonas Salenbäck 
jonas.salenback@kristinehamn.se
kristinehamn.se/brogymnasiet
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INRIKTNING – NATUR OCH  
SAMHÄLLE  
Ska ge kunskaper inom naturvetenskap,  
samhällskunskap och geografi.

INRIKTNING –  
NATURVETENSKAP  
Ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik,  
kemi och matematik.

NATURVETENSKAPS- 
PROGRAMMET

 

PASSAR DIG SOM:

• Är intresserad av allt mellan  
himmel och jord 

• Är nyfiken, ambitiös och vetgirig 

• Tycker om både teori och praktik 

• Gillar att experimentera och forska 

• Vill gå en utbildning med många 
möjligheter 
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NATURVETENSKAPS- 
PROGRAMMET PROGRAMMET MED BÅDE 

HJÄRTA OCH HJÄRNA  

Naturvetenskapsprogrammet är kanske gymnasieskolans 
bredaste utbildning. Med programmet som grund kan 
du söka väldigt många utbildningar på universitet och 
högskola.   
 
Dina dagar kommer att växla mellan laborationer,  
experiment, diskussioner, språk, teoretiska studier 
och ren och skär upptäckarglädje. Vi lovar dig många 
aha-upplevelser. Programmet ska utveckla dina kunska-
per inom främst naturvetenskap och matematik, men det 
finns även utrymme för språk och samhällsvetenskapliga 
kurser. Du kommer att förstå och se sammanhang i  
naturen, hur allt hänger ihop.
 
Tillsammans med dina klasskamrater kommer du att 
tränas i ansvarstagande och samarbetsförmåga samt  
förmåga att se möjligheter, försöka lösa problem, ta  
initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.
 
Om du efter de tre åren på Naturvetenskapsprogrammet 
studerar vidare, kan du bli civilingenjör, forskare,  
läkare, lärare, tekniker, företagare och mycket annat.

NATURVETENSKAPS-
PROGRAMMET
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Certifierad utbildning –  
Diplomerad Gymnasieekonom
Kvalitetssäkrat ekonomiprogram förankrad  
i näringsliv och högskola.

 

 

KURSER

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 P 
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 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 450 P 
Biologi 1, 100 p  
Fysik 1a, 150 p  
Kemi 1, 100 p  
Moderna språk, 100 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 P 
INDIVIDUELLT VAL 200 P

Inför andra året väljer du en av två inriktningar: 
 
INRIKTNING NATURVETENSKAP 400 P  
Biologi 2, 100 p  
Fysik 2, 100 p  
Kemi 2, 100 p  
Matematik 4, 100 p 

Programfördjupning 200 p  
Matematik 5, 100 p  
Matematik specialisering, 100 p  
eller 
Bioteknik, 100 p 

INRIKTNING NATURVETENSKAP OCH  
SAMHÄLLE 300 P  
Geografi 1, 100 p  
Samhällskunskap 2, 100 p  
Biologi 2, 100 p
 
Programfördjupning 300 p  
Internationell ekonomi, 100 p  
Bioteknik, 100 p  
Internationella relationer, 100 p 

Ändringar kan ske under året. 

PROGRAMINFORMATÖR:  
Lars Blomgren 
0550–874 24 
lars.blomgren@kristinehamn.se
kristinehamn.se/brogymnasiet
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INRIKTNING – BETEENDEVETENSKAP
 
På den här inriktningen utvecklar du din förståelse för människors beteenden utifrån vetenskapliga teorier. Du läser 
kurser där personlig utveckling står i fokus och möter spännande ämnesområden som bland annat berör identitet, be-
teenden, psykologi, kommunikation och ledarskap. Vi läser bland annat om hur du blir en framgångsrik chef, orsakerna 
bakom kriminalitet och hur din och gruppens identitet formas. På inriktning Beteende möter du spännande rollspel och 
intressanta fördjupningskurser som exempelvis sociologi och psykologi.

INRIKTNING – SAMHÄLLSVETENSKAP (GLOBAL)
 
Inriktningen utvecklar dina kunskaper om vad som sker i en global värld i konstant förändring. Vi lär oss grunderna i att 
analysera samhället och använder kunskaperna för att förstå vad som sker runt omkring oss, både historiskt, idag och 
i framtiden. I den globala profilen läser vi bland annat om globalisering, internationell rätt och ekonomisk historia. Du 
möter du spännande rollspel och intressanta fördjupningskurser som exempelvis internationella relationer och interna-
tionell ekonomi.

INRIKTNING – MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap 
på ett intresseväckande sätt. Eleverna studerar journalistik, information och reklam och får praktiskt pröva textens, 
bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Eleverna ska få utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika 
interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor 
individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas. 

SAMHÄLLSVETENSKAPS- 
PROGRAMMET
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SAMHÄLLSVETENSKAPS- 
PROGRAMMET

SAMHÄLLET, MEDIA OCH 
MÄNNISKAN 

Världen förändras hela tiden. På Samhällsvetenskapspro-
grammet får du bred och djup kunskap om hur vår värld 
fungerar, hur allt hänger samman - från lokalt till globalt.

Du kommer utmanas med samhällsorienterande teoretis-
ka studier och språk samtidigt som du gör djupdykningar 
i till exempel hållbar utveckling och orsaker till krimina-
litet. 

Du kommer utveckla dina kunskaper genom bland annat 
FN/EU-rollspel, aktietävling, studieresor och arbete med 
olika case. Programmet har tre inriktningar och du väljer 
inriktning i årskurs två.

SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

 

KURSER

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 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 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 300 P 
Filosofi 1, 50 p 
Moderna språk, 200 p 
Psykologi 1, 50 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 P 
INDIVIDUELLT VAL 200 P

Inför andra året väljer du en av tre inriktningar: 
 
INRIKTNING MEDIER, INFORMATION OCH  
KOMMUNIKATION 350 P 
Journalistik, reklam och information, 100 p 
Medieproduktion 1, 100 p 
Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p 
Psykologi 2a, 50 p 

Programfördjupning 400 p  
Textkommunikation 1, 100 p  
Digitalt skapande 1, 100 p  
Samhällskunskap 2, 100 p  
Entreprenörskap, 100 p 

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

Programfördjupning 300 p  
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec. 100 p  
Människor och miljöer, 100 p  
Ungdomskulturer, 100 p 

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP (GLOBAL) 
450 P  
Geografi 1, 100 p  
Historia 2a, 100 p  
Religionskunskap 2, 50 p  
Samhällskunskap 2, 100 p  
Samhällskunskap 3, 100 p  
 
Programfördjupning 300 p  
Internationella relationer, 100 p  
Internationell ekonomi, 100 p  
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec. 100 p 

Ändringar kan ske under året. 

PROGRAMINFORMATÖR:  
Christine Kihl-Thorén, 
0550–874 16 
christine.kihlthoren@kristinehamn.se
kristinehamn.se/brogymnasiet

PASSAR DIG SOM:

• Tycker att samhällsfrågor är  
intressant och viktigt

• Är intresserad av människors  
beteenden

• Tycker att det är viktigt att få en 
större förståelse för vår omvärld
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INRIKTNING – INFORMATIONS- 
OCH MEDIETEKNIK 
Ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, 
kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla 
datorkommunikation, programmering, digital media, 
webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik

INRIKTNING –  
TEKNIKVETENSKAP  
Ska ge kunskaper om och färdigheter i teknikvetenska-
pens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modelle-
ring, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa 
kunskaper om teknik, matematik och fysik. 

TEKNIKPROGRAMMET

 

PASSAR DIG SOM:

• Vill studera till ingenjör efter  
gymnasiet 

• Älskar teknik i praktiken och i  
teorin 

• Tycker om att klura ut hur saker  
och ting är konstruerade 

• Tänker utanför boxen och kan  
ta ut svängarna 

• Vill vara med och ta tekniken ut  
i framtiden 
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TEKNIKPROGRAMMET
Teknikprogrammet passar dig som vill förbereda dig 
för fortsatta studier till högskole- eller civilingenjör. Det 
passar också dig som bara vill lära dig mer om teknik och 
dessutom få en behörighet för högre studier. Program-
met ger en god grund för arbete inom många tekniska 
områden.  

Teknikprogrammet i Kristinehamn är certifierat av 
Teknikcollege, vilket är en kvalitetsstämpel som inne-
bär att vi har hög klass på vår utbildning. Efter examen 
från programmet har du kunskaper för universitets- och 
högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap, 
men även inom andra områden. Utbildningen kommer 
att utveckla dina kunskaper om och färdigheter i teknik 
och teknisk utveckling. Du kommer att förstå teknikens 
roll i samspelet mellan människa, samhälle och natur med 
hänsyn till hållbar utveckling. Du jobbar såväl teoretiskt 
som praktiskt med exempelvis laborationer. Ibland job-
bar du enskilt och ibland i projektgrupper. Flera studie-
besök på industriföretag ökar motivationen för studierna 
och i årskurs 2 ingår en veckas praktik (APL) på ett 
ingenjörsföretag.
 
Om du tittar på poängplanerna upptäcker du snart vilken 
omväxlande utbildning det är. Du får lära dig att analyse-
ra behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, 
använda, sälja och återvinna – kort sagt får du kunskaper 
i hela produktionskedjan och blir en god kreativ pro-
blemlösare.
 
Många av våra elever fortsätter att studera vidare på 
universitet och högskolor för att bli civil- eller högskole-
ingenjör, företagare, brandingenjör, lärare med mera. En 
variant är att gå ett fjärde år och bli gymnasieingenjör.

TEKNIKPROGRAMMET
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

 

KURSER

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1100 P 
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 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 450 P 
Fysik 1a, 150 p 
Kemi 1, 100 p 
Teknik 1, 150 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 P 
INDIVIDUELLT VAL 200 P

Inför andra året väljer du en av två inriktningar: 
 
INRIKTNING TEKNIKVETENSKAP 300 P  
Fysik 2, 100 p  
Matematik 4, 100 p  
Teknik 2, 100 p 

Programfördjupning 450 p  
Cad 1, 50 p  
Matematik 5, 100 p  
Programmering 1, 100 p  
Entreprenörskap, 100 p  
Webbutveckling 1, 100 p 

INRIKTNING INFORMATIONS- OCH  
MEDIETEKNIK 300 P  
Dator- och nätverksteknik, 100 p  
Programmering 1, 100 p  
Webbutveckling 1, 100 p 
 
Programfördjupning 450 p  
Cad 1, 50 p  
Entreprenörskap, 100 p  
Webbutveckling 2, 100 p  
Programmering 2, 100 p  
Digitalt skapande, 100 p 

Ändringar kan ske under året. PROGRAMINFORMATÖR:  
Anders Andersson 
0550–874 21 
anders.andersson@kristinehamn.se
kristinehamn.se/brogymnasiet
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VÅRD- OCH 
OMSORGSPROGRAMMET

 

PASSAR DIG SOM VILL:

• arbeta med människors hälsa

• stötta och hjälpa människor i  
behov av det 

• börja arbeta direkt efter  
gymnasiet 

• läsa vidare till sjuksköterska,  
dietist, fysioterapeut,  
arbetsterapeut eller psykolog 

• ha ett av världens viktigaste  
yrken   

PROGRAMINFORMATÖR:  
Christina Persson 
0550-883 78 
christina.persson@kristinehamn.se
kristinehamn.se/brogymnasiet
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VÅRD- OCH 
OMSORGSPROGRAMMET

VIKTIGT PÅ RIKTIGT
 
Vård- och omsorg är yrkesprogrammet för dig som vill 
göra något som är viktigt på riktigt. Du vill hjälpa andra 
och lära dig hantera situationer där din insats och kun-
skap kan vara livsavgörande. 

Du lär dig att vårda både kropp och själ och kommer 
möta människor som är i olika livssituationer inom äld-
revård, funktionsstöd, psykiatri och hälso- och sjukvård. 
Du lär dig hur du ska agera och kommunicera professio-
nellt och förbereds för att arbeta direkt efter studenten. 
Under din utbildning övar du på praktiska moment i 
metodrummet och möter arbetslivet genom 15 veckor 
APL.. 

Vår programfördjupning är Räddningsmedicin och In-
ternationellt arbete. Du får en god teoretisk grund att stå 
på, oavsett om du väljer yrkeslivet efter gymnasiet eller 
om du vill gå vidare till högskolestudier då du även blir 
behörig till det. 

Efter dessa tre år kan du gå direkt ut i arbetslivet, men 
du är också behörig att gå yrkeshögskola. Om du har läst 
Engelska 6, Svenska 2 och 3 eller Svenska som andra-
språk 2 och 3, som tillval är du även behörig för universi-
tet och högskola. 

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram det som 
krävs för att nå grundläggande behörighet till högskolan. 
På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det 
som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på det vård- och omsorgs-
programmet är:
• Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3,  

200 poäng
• Engelska 6, 100 poäng

VÅRD- OCH
OMSORGSPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

KURSER 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 P
Engelska 5, 100 p 
Engelska 6, 100p 
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 
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2, 100 p 
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3, 100 p 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 1300 P 
Anatomi och fysiologi 1, 50p
Anatomi och fysiologi 2, 50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100p
Gerontologi och geriatrik, 100p 
Hälso- och sjukvård 1, 100p 
Hälso- och sjukvård 2, 100p 
Omvårdnad 1, 100p 
Omvårdnad 2, 100p
Psykiatri 1, 100p
Psykiatri 2, 100p 
Psykologi 1, 50p 
Samhällskunskap 1a2, 50p 
Social omsorg 1, 100p 
Social omsorg 2, 100p 
 
GYMNASIEARBETE 100 P 
INDIVIDUELLT VAL 200 P

Programmet har inga inriktningar. 
 
Programfördjupning 200 p 
Räddningsmedicin, 100 p 
Internationellt arbete, 100 p

Ändringar kan ske under året. 
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PASSAR DIG SOM: 

• Saknar behörighet för att gå 
gymnasieskolans nationella 
program  

• Vill ha vägledning för att kom-
ma vidare efter grundskolan

30

INTRODUKTIONS-
PROGRAMMEN
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FÖRSTA HJÄLPEN FÖR  
ATT BLI BEHÖRIG TILL 
GYMNASIET
 
Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du 
rätt att gå ett introduktionsprogram.
 
Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du 
har för mål med din utbildning på programmet. Ett alter-
nativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar 
upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.
 
För att få ytterligare information om vilket introduk-
tionsprogram som passar dig bäst, prata med din studie- 
och yrkesvägledare på grundskolan eller gymnasiet. 
 
Brogymnasiet erbjuder fyra individuella program: 

Programinriktat val 
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbild-
ning som är inriktad mot ett visst nationellt program och 
ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella 
programmet. Det nationella program som utbildningen 
är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett 
högskoleförberedande program.  Utbildningen kommer 
att innehålla de grundskoleämnen som du inte har god-
kända betyg i och som du behöver för att komma in på 
ett nationellt program. 
 
Behörighetskrav till Programinriktat val: 
- Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + 
engelska eller matematik + fyra ämnen.

eller

- Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + 
engelska + matematik + tre ämnen.

INTRODUKTIONS-
PROGRAMMEN

PROGRAMINFORMATÖR:  
Martin Andersson, biträdande rektor 
0550–858 05 
martin.andersson@kristinehamn.se
kristinehamn.se/brogymnasiet

Yrkesintroduktion  
Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad 
utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för 
att gå på programinriktat val eller på ett yrkesprogram. 

Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att du 
ska kunna få ett arbete eller för att du ska kunna söka till 
ett yrkesprogram. Utbildningen kan till exempel inne-
hålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg 
i, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande 
eller praktik och andra insatser som du behöver för din 
kunskapsutveckling. 

Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare på 
ett yrkesprogram. 

Individuellt alternativ 
Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning 
för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare 
i gymnasieskolan. Du saknar en stor del av de godkän-
da betyg som krävs för att komma in på ett nationellt 
program.
 
Språkintroduktion 
För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de god-
kända betyg som krävs för att gå ett nationellt program 
och behöver ha en utbildning i det svenska språket. 

Utbildningen kommer att innehålla undervisning i svens-
ka och kan också innehålla andra ämnen från grundsko-
lan, kurser från nationella program och andra insatser 
som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter 
utbildningen kan du läsa vidare i gymnasieskolan eller i 
annan utbildning.
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ANPASSAD
GYMNASIESKOLA
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PROGRAM:

• Administration, handel och  
varuhantering

• Fordonsvård och  
godshantering

• Hantverk och produktion

• Hälsa, vård och omsorg



33

DEN SKRÄDDARSYDDA 
UTBILDNINGEN 
 
Huvuduppgiften för anpassad gymnasieskola är att 
skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och 
utveckla kunskaper inom olika områden. Utbildningen 
ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 
samhällslivet. Den ska också bidra till elevernas allsidiga 
utveckling. 
Skolan har också uppgiften att överföra värden, förmed-
la kunskaper och förbereda eleverna för att arbeta och 
verka i samhället.  

Utbildningen formas efter varje individs förutsättningar, 
både i praktiska och teoretiska moment. Två till tre dagar 
i veckan är det praktiskt arbetet ute på de olika program-
men, men det finns också teoretiska moment i de gymna-
siegemensamma ämnena. 
 
Det arbetsplatsförlagda lärandet, praktiken, på program-
met består av minst 22 veckor utlagda på 4 år. Praktik-
plats och tid anpassas efter varje enskild elev. 

Inom alla program finns möjligheten att starta ett  
UF-företag.

ANPASSAD
GYMNASIESKOLA

PROGRAMINFORMATÖR:  
Johan Viking 
0550–883 71 
johan.viking@kristinehamn.se
kristinehamn.se/brogymnasiet

På Brogymnasiet finns fyra program:

Administration, handel och varuhantering 
Programmet för administration, handel och varuhante-
ring är till för dig som vill arbeta inom handel eller med 
administration. Du kan också välja det här programmet 
om du vill arbeta på ett varulager. Programmet passar 
dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i 
mötet med olika människor. Du får också möjlighet att ta 
truckkort. 
 
Fordonsvård och godshantering  
Det här är programmet för dig som är intresserad av ser-
vice, reparationer, vård av bilar och kontakt med kunder 
eller för dig som vill hålla på med hantering av gods. Du 
får också möjlighet att ta truckkort.
 
Hantverk och produktion  
Hantverk och produktion är riktat mot en utbildning 
inom verkstadsindustrin och hantverksnäringen.  
Man får grunder i både skärande bearbetning, plåt, svets 
och smide och möjlighet till truckkort.  
 
Hälsa, vård och omsorg 
Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesin-
riktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha 
kunskaper för arbete till exempel inom fritids och frisk-
vårdssektorn, äldreomsorg och förskola. 

32



Bra länkar
skolverket.se

gymnasieinfo.se
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Brogymnasiet 
Tel: 0550–874 16  
Tel: 0550–883 78
kristinehamn.se/brogymnasiet

Foto (elevbilder) Pär Englund


