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Välkommen till 
Sunnerbogymnasiet
Hos oss finns den kreativitet, kompetens, bredd  
och de möjligheter som krävs för att ge dig en bra, 
 konkurrenskraftig utbildning och en god förberedelse 
för både högskolestudier och för ett spännande 
yrkesliv. 

Du kan välja mellan tolv olika program som är  
högskole förberedande eller yrkesföreberedande.  
Vi har även olika varianter av introduktionsprogram, 
som är till för dig som inte har godkänt i ämnen som 
krävs för att komma in på gymnasiet.
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Bygg- och anläggningsprogrammet, BA, är ett yrkesprogram som leder till en 
yrkesexamen. Här utvecklar du dina kunskaper och färdigheter i byggnation, 
måleri, tapetsering, ombyggnad, renovering och anläggning vid nyproduktion. 
Du lär dig teknik och teori i våra stora bygglokaler och gör riktiga jobb utanför 
skolans väggar.

Om programmet
Programmet utgår från olika arbets-
uppgifter som du löser enskilt eller 
tillsammans med andra. Du tränar din 
förmåga att ta initiativ och vara  
kreativ och lär dig mer om möjlig- 
heterna att driva eget företag. Du 
tränar dig i att planera, genomföra, 
dokumentera och kvalitetssäkra  
arbetet med moderna metoder. Du lär 
dig att välja utrustning, metoder och 
att arbeta på ett säkert sätt.

På BA är det viktigt med ansvar, för-
måga att lösa problem och att kunna 
lita på sig själv. Du använder hela 
tiden huvudet och kroppen. Du lär 
dig att jobba mot kund i enlighet med 
lagar, föreskrifter och bestämmelser. 
Du lär dig också att planera, dela 
upp arbetsuppgifter, dokumentera, 
redovisa och kvalitetssäkra arbetet. 
En av nycklarna i byggbranschen är 
kommunikation. Här utvecklar du ditt 
fackspråk och diskuterar utifrån olika 
perspektiv. När du jobbar kommer du 
att möta olika människor på arbets-
platser och i kundrelationer.  

Din kommunikationsförmåga och för-
ståelse för andra människor är viktig.

Under ditt första år jobbar du praktiskt 
med måleri, tapetsering, snickeri,  
betongarbete, anläggning, golvlägg-
ning och plattsättning. Du har  
teoretiska övningar och grundkurser  
i rit- och mätteknik, arbetsmiljö,  
datakunskap och entreprenörskap.

Inriktningar
Anläggningsfordon 
Du lär dig om trafik och markarbeten 
inom väg- och ledningsarbete.  
Inriktningen ger möjlighet till jobb 
som exempelvis anläggningsma-
skinsförare, grävmaskinsförare och 
lastmaskinsförare.

Husbyggnad
Du lär dig om byggnation och  
renovering av byggnader, broar och 
andra anläggningar. Inriktningen ger 
möjlighet till jobb som till exempel 
betongarbetare, golvläggare, murare, 
glastekniker, ställningsbyggare eller 
träarbetare.

Måleri 
Du lär dig om ny- och ommålning, 
uppsättning av olika väggbeklädnader 
och färg. Inriktningen ger möjlighet till 
jobb som till exempel byggnads- 
målare.

Framtiden
Efter examen är du anställningsbar 
som lärling och kan jobba inom ditt 
område. Du kan också studera på 
yrkeshögskola eller högskola. För  
vidare studier vid högskola erbjuds 
du möjlighet att komplettera med  
kurser för att få grundläggande  
högskolebehörighet. 

Tidigare elever jobbar idag som 
byggnadsmålare, byggnadsarbetare, 
murare, arbetsledare och byggnads-
ingenjörer. Programmet förbereder 
dig för att läsa vidare till byggnads- 
ingenjör, arkitekt eller arbetsledare 
om du kompletterar med rätt kurser.

BYGG- OCH  
ANLÄGGNINGSPROGRAMMETBA
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STRUKTURPLAN

Gymnasiegemensamma 
ämnen
Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1/ Svenska som  
andraspråk 1 

100

Programgemensamma 
ämnen

Bygg och anläggning 1 200

Bygg och anläggning 2 200

Inriktning Anläggningsfordon

Anläggningsförare 1-4 800

Anläggningsförare - process 100

Inriktning Husbyggnad

Husbyggnad 1 100

Husbyggnad 2 200

Husbyggnad 3 - ombyggnad 200

Husbyggnadsprocessen 200

Inriktning Måleri

Måleriprocessen 200

Måleri 1 200

Programfördjupningar
*Läs mer på vår webbplats

300 
till 

800

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt   2500

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmet. 
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Om programmet
Ledarskap, kommunikation, peda-
gogik, samarbete och konfliktlösning 
är alla viktiga grundpelare för BF. 
Strategiskt tänkande, planerande och 
dokumentation varvas med praktiskt 
arbete där din sociala förmåga ställs 
i centrum.

Mänskliga rättigheter, internationella 
överenskommelser, ett etiskt förhåll-
ningssätt och demokratiska värde-
ringar finns med som en röd tråd i din 
utbildning. Här är människors hälsa, 
levnadsvanor och olika former av häl-
sofrämjande arbete viktigt. Vi arbetar 
med rörelse, kreativitet, friluftsliv och 
delaktighet. Vi berör även arbetsmiljö 
och arbetsorganisation, vilket du har 
nytta av i arbetslivet.

Du lär dig om människors lärande 
och växande, samarbete och kommu-
nikation. Du tränar dig i att möta  

andra människor och utvecklar din 
förmåga att vara lyhörd för deras 
behov. Du får fundera över hur 
människor lever tillsammans och vilka 
möjligheter de har att utvecklas. Du 
lär dig om hälsa och olika livsvillkor.

På programmet läggs stor vikt vid 
etik, demokratiska värderingar och 
mänskliga rättigheter.

Inriktining
Pedagogiskt och social arbete 
Du lär dig om barn och ungas utveck-
ling, lärande, behov och rättigheter. 
Inriktningen förbereder dig för arbete 
som barnskötare eller elevassistent.

APL
Vi har nära kontakt med arbetslivet 
i Ljungby kommun med omnejd. 
Det gör att vi kan erbjuda dig goda 
APL-möjligheter. Du är ute på APL i 
årskurs ett, två och tre. 

Sammanlagt genomför du 18 veckors 
APL under dina tre år på BF. Många 
av våra elever kommer tillbaka till 
sin APL-verksamhet för sommarjobb 
under gymnasietiden eller för en 
anställning efter examen.

Framtiden
Tidigare elever från BF jobbar idag 
som barnskötare, elevassistenter, 
förskollärare, lärare, fritidspedagoger/
fritidslärare  eller fritidsledare. 

Om du vill läsa vidare exempelvis till 
förskollärare, fritidspedagog/fritids- 
lärare, grundskollärare, socionom 
eller socialpedagog erbjuds du möj-
lighet till grundläggande högskole- 
behörighet.

Barn- och fritidsprogrammet, BF, leder dig in på en praktiskt inriktad yrkesbana 
med en grund i pedagogik och strategiskt tänkande. Du utbildas och förbereds 
för att kunna möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras ut-
veckling. Efter examen kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Du 
kan också studera vidare på högskola eller yrkeshögskola. För vidare studier 
vid högskola erbjuds du möjlighet att under gymnasietiden komplettera med 
kurser för att få grundläggande högskolebehörighet.

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMETBF
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STRUKTURPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1/ Svenska som  
andraspråk 1 

100

Programgemensamma ämnen
Hälsopedagogik 100

Kommunikation 100

Lärande och utveckling 100

Människors miljöer 100

Naturkunskap 1a2 50

Pedagogiskt ledarskap 100

Samhällskunskap 1a2 50

Svenska 2/ Svenska som  
andraspråk 2

100

Inriktning Pedagogiskt och socialt 
arbete
Pedagogiskt arbete 200

Socialt arbete 1 100

Programfördjupningar

Aktivitetsledarskap 100

Barns lärande och växande 100

Etnicitet och kulturmöten eller 
Matematik 2a

100

Pedagogiska teorier och  
praktiker

100

Skapande verksamhet 100

Specialpedagogik 1 100

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt   2500

”På BF har vi en härlig 
 gemenskap mellan såväl 
 elever som lärare. Här får 
du lära dig att bemöta alla 

 typer av människor och ta del 
av individens fascinerande 

utveckling. APL-perioderna får 
dig att känna dig stolt över din 
betydelsefulla yrkesroll som 

barnskötare och elevassistent.” 

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmet. 
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El- och energiprogrammet, EE, vänder sig till dig som vill arbeta med 
att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och 
datorer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel installa-
tionselektriker, industrielektriker eller automationstekniker. Du kan 
 börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkes-
högskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vida-
re på högskolan. Efter examen är du redo att påbörja din lärlingstid.

Om programmet
Du lär dig om produktion, installation 
och distribution av system för el. Du 
lär dig också om el- och energiteknik, 
automation, dator- och kommunika-
tionsteknik och IT. 

På programmet läggs stor vikt vid 
arbetsmiljöfrågor för att undvika  
arbetsskador och för att bygga upp 
en god hälsa. 

Utbildningen är utformad i samarbete 
med lokala företag i branschen. Här 
utvecklar du din samarbetsförmåga 
och tränar dig i att bemöta kunder 
och ge god service. 

Du utvecklar också ditt ansvars- 
tagande och lär dig utföra ditt jobb på 
ett professionellt sätt. Vi förbereder 
dig för att utföra uppdrag både på 
företag och i människors hemmiljö. 
Du kommer dessutom att lära dig 
om företagandets villkor, ekonomi, 
arbetssäkerhet, arbetsmiljö- 
standarder, nationella och inter- 
nationella överenskommelser om 
teknologi och miljöpåverkan. För dig 
som ska jobba inom branschen är 

det en fördel om du är företagsam, 
initiativrik, bra på att arbeta självs- 
tändigt och tillsammans med andra, 
att du har ett matematiskt och logiskt 
tänkande samtidigt som du är händig.

Inriktiningar
Automation
Du får lära dig att arbeta med  
automatiska maskiner och plock- 
robotar som har avancerade styr- och 
reglersystem. Många av dessa finns 
i den moderna industrin men du kan 
även arbeta inom flera andra om- 
råden. Samtidigt som du lär dig detta 
får du grunden för elbehörighet, så 
att du kan arbeta som elektriker inom 
industrin eller på andra ställen.

Elteknik
Du får kunskaper för att arbeta som 
elinstallatör. En installationselektriker 
arbetar med elinstallationer i bo- 
städer, kontor och industri. Du får 
också kunskap om larm, övervakning 
och fastighetsautomation. Efter  
praktik kan du få ECY:s (Elektriker-
nas Centrala Yrkesnämnd) certifikat 
för elektriker.

APL
Vi har nära kontakt med arbetslivet 
i Ljungby. Det gör att vi kan erbjuda 
dig goda APL- möjligheter. Du är ute 
på APL både i årskurs två och tre. 
Många av våra elever kommer till- 
baka till sitt APL-företag för sommar-
jobb under gymnasietiden eller för en 
anställning efter examen.

Framtiden
Elektriker kommer att ha en viktig 
uppgift i uppdraget att utveckla  
industrier, infrastrukturer och närings-
liv. EE ger dig en gedigen grund till  
vidare studier inom vald inriktning 
och yrkesutgångar. Utvecklingen 
inom el- och energibranschen 
spänner över ett stort område och 
tack vare det ser vi ett stort behov av 
tekniker inom elområdet.

EL- OCH ENERGIPROGRAMMETEE
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STRUKTURPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1/ Svenska som  
andraspråk 1 

100

Programgemensamma ämnen

Datorteknik 1a 100

Elektromekanik 100

Energiteknik 1 100

Mekatronik 1 100

Inriktning Automation

Mät- och reglerteknik 100

Mät- och styrteknik 100

Praktisk ellära 100

Programmerbara styrsystem 100

Inriktning Elteknik

Elinstallationer 200

Elkraftteknik 100

Kommunikationsnät 1 100

Praktisk ellära 100

Programfördjupningar

Automation 800

Elteknik 700

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt   2500

”Jag valde EE för jag ville gå en bra 
praktisk linje och för att det är hög 
efterfrågan på arbetsmarknaden.” 

 

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmet. 
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Ekonomiprogrammet, EK, är ett högskoleförberedande program där du bland 
annat lär dig om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och 
juridik. Du får kunskap om olika ekonomiska förhållanden i samhället och vi 
går också in på grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. 
Ekonomi är ett världsomfattande område och de ekonomiska sambanden i 
världen är komplexa.

Om programmet
På Ekonomiprogrammet läser du 
både ekonomiska och juridiska kur-
ser. För arbete inom ekonomiområdet 
i framtiden är det viktigt att känna till 
juridikens värld och vice versa. Du 
lär dig om det svenska rättssystemet, 
lagar och andra förordningar som styr 
eller påverkar företag, organisatio-
ner och privatliv. Här utvecklar du ett 
vetenskapligt och kritiskt förhållnings-
sätt. Du övar dig i att dra slutsatser, 
argumentera och presentera projekt 
och resultat. Du lär dig om ekonomi-
områdets begrepp, teorier och  
modeller. Du utvecklar ett nyanserat 
och rikt språk som blir ett verktyg i 
dina studier och i ditt framtida arbets-
liv. 

När du studerar på Ekonomi- 
programmet har du möjlighet att 
uppnå diplomering, att bli ”diplomerad 
gymnasieekonom”. I denna utbildning 

ingår ett verklighetsbaserat lärande i 
form av att eleverna driver UF-företag 
eller övningsföretag och att de har ett 
fadderföretag på orten och där jämför 
egna erfarenheter med hur det fung-
erar på ett riktigt företag. Dessutom 
krävs minst 600 poäng i ekonomiska 
ämnen, minst steg 2 i moderna språk 
och att eleven har fått lägst betyget E 
i samtliga kurser på programmet.

Inriktning 
Ekonomi
Inriktningen fördjupar dig i företags-
ekonomiska områden: redovisning, 
kalkylering, marknadsföring, ledar-
skap och organisation. Du lär dig 
om företagandes villkor, både teore-
tiskt och när vi gör studiebesök hos 
företag. Du får en bra grund i vidare 
studier inom ekonomi, juridik, kom-
munikation, administration med mera.

Juridik
Inriktningen ger djupare kunskaper i 
rättssamhället, privat- och affärs- 
juridik och ekonomi. Du får veta mer 
om lagar och regler, både teoretiskt 
och praktiskt under studiebesök hos 
myndigheter, företag och advokat- 
byråer. Du förbereds för fortsatta 
studier inom juridik, ekonomi,  
administration med mera.

Framtiden
Med en examen från ekonomi- 
programmet öppnas många dörrar 
för vidare studier på högskola eller 
universitet. Tack vare programmets 
bredd får du en grund för en framtid 
inom många olika områden, bland 
annat inom rättsväsende, ekonomi 
och företagande.

EKONOMIPROGRAMMETEK
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STRUKTURPLAN
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Matematik 2b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Samhällskunskap 2 100

Svenska 1/ Svenska som  
andraspråk 1

100

Svenska 2/ Svenska som  
andraspråk 2

100

Svenska 3/ Svenska som  
andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

Företagsekonomi 1 100

Moderna språk 100

Privatjuridik 100

Psykologi 1 50

Inriktning Ekonomi
Entreprenörskap och 
företagande

100

Företagsekonomi 2 100

Matematik 3b 100

Inriktning Juridik

Affärsjuridik 100

Filosofi 1 50

Psykologi 2a 50

Rätten och samhället 100

Programfördjupningar

Ekonomi 300

Juridik 300

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100
 

Totalt   2500

”Ekonomiprogrammet är en väldigt lärorik utbildning som ger goda  
möjligheter inför framtiden. UF-företagande är något som intresserar mig 

extra mycket därför att jag lär mig så mycket av det och får ett annat  
perspektiv på saker och ting.”

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmet. 
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Vill du vara med och skapa föreställningar, filmer och poddar? Vill du gå 
i en klass med andra kreativa och skapande ungdomar? Om ja, då är det 
 Estetiska programmet rätt för dig. Vi arbetar tillsammans med olika produk-
tioner. Du lär dig stå på scen, agera framför kameran och bakom mikrofo-
nen. Du får erfara att bygga spännande kulisser, tillverka coola kostymer 
samt sköta ljus och ljud. Konst speglar och förändrar världen. Kultur ger 
våra liv innehåll och mening.

Om programmet
På ES har du alla ämnen du behöver 
för att få allmän högskolebehörighet. 
Du får vara kreativ, nyfiken och lära 
dig mer om konstnärliga uttryck. 
Vi blandar teoretiska ämnen med 
praktiskt och skapande arbete. Du 
lär dig att kommunicera och analyse-
ra, utveckla din fantasi och empati. 
Du ökar din självkänsla och tränar 
din förmåga att tala inför andra. Du 
förbättrar dina språkkunskapper i 
både svenska och engelska samt blir 
duktig på att såväl argumentera och 
diskutera som att lyssna.

Undervisningen i de estetiska äm-
nena bedrivs hos Lokal 16. Där finns 
teaterscen, danssal, musik- och 
tv-studio, replokal för band och verk-
stad för konst, kostymer och kulisser. 

Samarbetet mellan Lokal 16 och 
 Sunnerbogymnasiet är unikt. Här har  
vi de bästa förutsättningarna för att  
arbeta med alla konstformer som 
krävs för att bygga en hel föreställ-
ning, film eller radioproduktion. 
Lokal 16 för djupar sig särskilt kring 
hur scenkonst kan utveckla framti-

dens poddar. I det arbetet kommer 
du  också att vara med. Lokal 16 är 
dessutom öppet för unga i din ålder 
på kvällar och helger. Här kan du 
och även dina kompisar plugga, 
 skapa och pyssla när ni vill.

Studiebesök och inspirationsresor 
ingår under din studietid. Vi har även  
workshops av olika slag och då 
fördjupar vi oss i exempelvis dans, 
 stagefighting, smink, scenografi och 
film.

Inriktining
Teater
I konstformen teater ingår många 
delar. Bland annat att skriva, läsa 
och tolka  texter. Att vara trygg i sin 
kropp och  kunna använda den med-
vetet och att måla samt bygga dekor 
och kulisser. 

 Inriktningen fokuserar på scenisk 
 gestaltning, karaktärsarbete och 
estetisk kommunikation. Du får lära 
dig att skapa och tolka olika roll-
karaktärer, träna din kropp och din 
röst, jämföra och prova på konstnär-
liga uttryck så som film och radio-

teater. Du får också lära dig mer om 
olika former av scenkonst så som 
musikal, poesi och klassiska och 
moderna pjäser. Inriktningen ger dig 
breda kunskaper som du kan ha nytta av 
inom många olika yrken.

Framtiden
Med en examen från ES är du  
förberedd för högre studier främst 
inom de konstnärliga, humanistiska 
och samhällsvetenskapliga område-
na. 

Programmet ger dig grundbehörig-
het till högskolor och universitet. Det 
finns även flera ingångar till folkhög-
skolor och estetiska utbildningar av 
olika slag. 

Om du väljer Matematik 2b som kurs 
inom programfördjupningar kan du  
bredda din behörighet ytterligare för 
vidare studier. Programmet ger en 
bra grund för den som vill arbeta 
med teater, producentskap, projekt-
ledning, läraryrken, personalfrågor, 
ledarskap och turism bland mycket 
annat - valet är ditt. 

ESTETISKA PROGRAMMETES
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Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Historia 2b - kultur 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1/Svenska som  
andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som 
andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som 
andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

Estetisk kommunikation 1 100

Konstarterna och 
samhället

50

Inriktning Teater

Scenisk gestaltning 1 100
Scenisk gestaltning 2 100
Scenisk gestaltning 3 100
Teaterteori 100

Programfördjupningar         

Estetisk kommunikation 2 100

Estetisk kommunikation 3 100

Matematik 2b eller Röst 100

Radioproduktion 100

Sceniskt karaktärsarbete 100

Gymnasiearbete 100

Individuellt val 200

Totalt   2500

STRUKTURPLAN

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmet. 
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Om programmet
Vi arbetar i egen modern bilverkstad och har en  
övningsgård i direkt anslutning till skolan. Vår fordonspark 
är toppmodern och fräsch och vi har ett nära samarbete 
med många olika företag vilket ger oss tillgång till flera 
av de datasystem som används i branschen. Vi anpassar 
oss efter dagens teknik och framtida behov. Fordons- och 
transportbranschen är idag komplex och specialiserad. 
Detta gör att vi jobbar mycket med problemlösning, miljö, 
säkerhet och ekonomi, vilket lär dig använda rätt utrust-
ning och metod när du jobbar och organiserar ditt arbete.

Du övar dig redan under utbildningen i att möta med- 
arbetare, kunder, personer från andra företag och leve-
rantörer. Du tränar på att förklara och resonera och du blir 
bekväm i branschens fackspråk, både på svenska och 
engelska. Du lär dig dokumentera ditt arbete och om de 
nationella och internationella överenskommelser, lagar 
och andra bestämmelser som finns.

Inriktning 
Personbil
Här lär du dig om teknik, elektronik och IT i fordon. Vi 
djupdyker i den moderna fordonstekniken som är ett av 
verkstadens viktigaste hjälpmedel. Du lär dig om funktion, 
konstruktion, diagnostik, reparation och service av fordon. 
Vi arbetar i egen verkstad med externa kunder i nära 
samarbete med företag i branschen.

Transport
Här lär du dig att framföra olika tunga fordon inom  
transportbranschen och om hantering av gods på lager 
och i terminal. Du ges möjlighet att erhålla körkorts- 
behörigheterna B, BE, C, CE och yrkesförarkompetens för 
godstransporter. Du får även ADR-intyg, utbildningsbevis 
för hjullastare och truck.

APL
Vi har ett väldigt bra samarbete med branschen lokalt och 
vi kan erbjuda APL-platser inom många områden. Många 
av våra elever kommer tillbaka till sitt APL-företag för  
sommarjobb under gymnasietiden eller för en anställning 
efter examen. Du har APL i både årskurs två och tre.

Framtiden
FT öppnar dörren till en bransch där kvalificerad  
personal är efterfrågad och där du kan söka dig till arbets-
livet direkt efter gymnasietiden. FT ger dig möjligheten till 
jobb som mekaniker, yrkesförare inom transport, logistiker 
och arbetsledare, men även möjlighet till vidare studier 
vid högskola eller universitet.

Fordons- och transportprogrammet, FT, leder dig in i något av fordons- 
och transportbranschens olika yrken. Efter din examen kan du börja jobba 
direkt eller fortsätta studera vidare inom yrkeshögskola eller högskola. 
Planerar du att studera vidare vid högskola erbjuds du möjlighet att välja 
till extra kurser för att bli högskolebehörig.

FORDONS- OCH TRANSPORT 
PROGRAMMETFT
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Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1/ Svenska som  
andraspråk 1 

100

Programgemensamma ämnen

Fordons- och 
transportbranschens villkor

200

Fordonsteknik - introduktion 200

Inriktning Personbil
Basteknik 100
Service och underhåll 1 & 2 200
Verkstad- och elteknik 100

Inriktning Transport
Yrkestrafik 1a 200
Yrkestrafik 1b 300

Programfördjupning Personbil
Chassi och bromsar 100
Förbränningsmotorer 100
Hjulutrustning 200
Kraftöverföring 100
System och diagnosteknik 1 & 2 300

Programfördjupningar Transport
Fordonskombinationer 200
Godstrafik 200
Godstransporter 100
Maskinell godshantering 200

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Totalt   2500

STRUKTURPLAN

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmet. 
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Är du en utåtriktad och nyfiken person som gillar att möta människor? Försäljnings- 
och serviceprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av försäljning, handel 
och kommunikation. Du ges goda förutsättningar för att börja jobba efter utbildningen. 

Om programmet
På försäljnings-  och service programmet får du utveckla 
din förmåga att möta människor, både som kunder och 
medarbetare. 

Du lär dig försäljning, inköp, varu flöden, marknadsföring 
och affärs utveckling. Du arbetar i olika projekt och  
utvecklar din företagsamhet. Du tränar problemlösning 
och att ta eget ansvar. Du får fördjupade kunskaper för  
arbete inom detalj- och partihandel. Inriktningen kan leda 
till arbete inom till exempel försäljning och marknads-
föring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och 
logistik eller kundservice.

Entreprenörskap genom 
Ung Företagsamhet 
Som elev på FS kan du starta ett UF- företag inom ditt 
intresse område. Det kan vara antingen ett tjänsteföretag, 
ett tillverkningsföre tag eller ett handelsföretag. På så sätt 
skaffar du kunder genom för  säljning av produkter eller 
tjänster. 

Möjlighet till högskolebehörighet
I alla våra yrkesprogram ligger inlagt ett högskole- 
förberedande paket. Vill du inte ha högskole behörighet 
väljer du bort paketet.

APL
För att bli anställningsbar och väl förberedd för det 
kommande yrkes livet kommer du under din utbild ning att 
genomföra totalt 20 veckors arbetsplatsförlagd utbildning 
(APL). Du ges där möjlighet att omvandla dina teoretiska 
kunskaper till praktiska samt knyta värdefulla kontakter för 
framtiden. 

Framtiden
Efter avslutad utbildning finns det goda möjligheter till 
jobb. Utbildningen är till för dig som kan se dig själv som 
butikssäljare, företags säljare eller lagerarbetare. Jobb 
som ekonomiassistent, marknads förare, inköpare eller 
egenföre tagare ligger också nära till hands. 

FÖRSÄLJNINGS- OCH 
SERVICEPROGRAMMETFS
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Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1/ Svenska som  
andraspråk 1 

100

Programgemensamma  
ämnen
Affärsutveckling och ledarskap 100
Branschkunskap inom handel 100
Entreprenörskap 100
Handel och hållbar utveckling 100
Information och kommunikation 1 100
Inköp 1 100
Personlig försäljning 1 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Servicekunskap 1 100

Programfördjupningar 700

*Läs mer på hemsidan

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Totalt   2500

STRUKTURPLAN

”Ute på APL får du använda 
kunskapen som du får i skolan, 
på lektionerna. Du får verkligen 
nytta av din kunskap. Jag gjorde 

praktik på Janssons blommor 
och har trivts superbra.”

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmet. 
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BILD

Om programmet
Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser  
enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar förmågan 
att ta initiativ och att vara kreativ. Du får lära dig om hur 
samarbetet inom olika företag och om möjligheterna att 
driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genom-
föra, dokumentera och utveckla arbetet. Programmet 
erbjuder utbildningsmoment i truck samt travers.

Inriktning
Produkt- och maskinteknik 
På denna inriktning lär du dig hantera verktyg, manuella 
och datorstyrda maskiner, industriella utrustningar samt 
att hantera och bearbeta olika material. Du lär dig att  
bereda, dokumentera, producera och kontrollera  
produkter och dess kvalitet. Efter att du har gått den här 
inriktningen kan du jobba som maskin- eller CNC- 
operatör. Du kan också jobba med mer produktrelaterat 
arbete som design, konstruktion och produktutveckling.

Svetsteknik
Inriktningen fokuserar på kunskap i olika svetstekniker, 
plåtbearbetning och andra närliggande arbetsmoment. 
Inriktningen leder till jobb som svetsare.

APL
På Industritekniska programmet har vi nära kontakt med 
arbetslivet i regionen. Det gör att vi kan erbjuda dig goda 
APL-möjligheter. Din APL börjar andra året, då kommer 
du ut i arbetslivet och får arbeta i produktionen. Delar av 
våra kurser är förlagda ute på företag. Många elever  
kommer tillbaka till sitt APL företag, antingen för sommar-
jobb under gymnasietiden eller för en anställning efter 
examen.

Framtiden
IN ger dig grundläggande kunskaper inom det  
industritekniska området. Du erbjuds den kompetens som 
efterfrågas på arbetsmarknaden och blir anställningsbar 
inom branschen. Tidigare elever jobbar idag som svets-
tekniker, CNC-operatörer, truckförare och montörer.

IN
På Industritekniska programmet, IN, lär du dig processinriktad och maskinell  
materialbearbetning, svetsning, driftsäkerhet och underhåll. Din valda inriktning 
bestämmer vilket område du fördjupar dina kunskaper inom. Efter avklarad  
examen är du anställningsbar inom ditt yrkesområde. Du kan även studera vidare 
på yrkeshögskola eller högskola. För vidare studier vid högskola har du möjlighet 
att komplettera med kurser för att få högskolebehörighet. 

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET
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BILD

STRUKTURPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1/ Svenska som  
andraspråk 1 

100

Programgemensamma ämnen

Industritekniska processer 1 100

Människan i industrin 1 100

Produktionskunskap 1 100

Produktionsutrustning 1 100

Inriktning Produkt och 
maskinteknik
Datorstyrd produktion 1 100

Produktionsutrustning 2 100

Produktutveckling 1 100

Inriktning Svetsteknik

Kälsvets 1 100

Produktutveckling 1 100

Svets grund 100

Tillverkningsunderlag 1 100

Programfördjupningar

Produkt och maskinteknik 900

Svetsteknik 800

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt   2500

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmet. 
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Naturvetenskapsprogrammet, NA, är ett högskoleförberedande program. Om du  
är intresserad av naturvetenskap, matematik och samhällsfrågor och nyfiken på 
hur saker fungerar - då ska du välja NA. Det förutsätts att du tar ansvar och egna 
initiativ för dina studier. En högskoleförberedande examen från NA ger dig en 
bred och bra grund med stora möjligheter till framtida studier både i Sverige  
och utomlands.

Om programmet
På NA är naturvetenskap, matematik, samhällsfrågor och 
problemlösning i fokus. Här hittar du svaren på varför  
solen är gul, om det finns blått blod, varför ämnen har 
olika kokpunkt och varför ett politiskt parti har olika färger 
och symboler. Du får vara kreativ, nyfiken och lösa  
problem. Vi blandar teori med demonstration av experi-
ment, laborationer och fältstudier. På så sätt blir du van 
vid att arbeta med modern teknik och utrustning inom det 
naturvetenskapliga området. Du använder datorn som 
verktyg i undervisningen. 

Du lär dig sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska 
fenomen, kemiska processer och matematik. Du lär dig 
modeller som utvecklas i samspelet mellan experiment 
och teori. Du lär dig om naturvetenskapen ur ett  
historiskt och nutida perspektiv. Du utvecklar ditt språk 
både i svenska och engelska inom naturvetenskaps- och 
matematikområdet. Du blir duktig på att argumentera, 
diskutera och utföra analyser.

Under din studietid ingår studiebesök och studieresor. 
Tidigare har vi bland annat besökt Stockholm, Kolmården 
och universitet/högskolor. Dessutom är vi ute och gör 
exkursioner.

Inriktning
Naturvetenskap
Inriktningen fokuserar på biologi, kemi, fysik och  
matematik. Du ges möjlighet till fördjupade studier inom 
dessa områden. Du jobbar både teoretiskt och praktiskt 
för att utveckla dina kunskaper än mer. Inriktningen ger 
dig den bredaste kunskapen och förbereder dig för vidare 
studier inom många olika yrken.

Naturvetenskap och samhälle 
Inriktningen fokuserar på naturvetenskapliga kurser,  
geografi och samhällskunskap. Du ges möjlighet till för- 
djupade studier inom ett naturvetenskapligt område och 
de samhällsvetenskapliga områdena. Inriktningen ger en 
bra grund för vidare studier till många olika yrken.

Framtiden
Med en examen från NA har du en mycket bred grund 
som ger dig stora valmöjligheter till vidare studier på 
högskola eller universitet. Du kan exempelvis läsa vidare 
inom biologi, fysik, juridik, kemi, matematik, medicin,  
miljö, ekonomiyrken, ingenjörsyrken och läraryrken.

NATURVETENSKAPSPROGRAMMETNA
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STRUKTURPLAN
Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1c 100

Matematik 2c 100

Matematik 3c 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1/ Svenska som  
andraspråk 1

100

Svenska 2/ Svenska som  
andraspråk 2

100

Svenska 3/ Svenska som  
andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

Biologi 1 100

Fysik 1a 150

Kemi 1 100

Moderna språk 1, 2, 3 100

Inriktning Naturvetenskap

Biologi 2 100

Fysik 2 100

Kemi 2 100

Matematik 4 100

Inriktning Naturvetenskap och 
samhälle
Biologi 2 100

Geografi 1 100

Samhällskunskap 2 100

Programfördjupningar

Naturvetenskap 200

Naturvetenskap och samhälle 300

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt   2500

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmet. 
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Samhällsvetenskapsprogrammet, SA, är ett program som leder till en 
högskoleförberedande examen. Utbildningen vänder sig till dig som är 
intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar 
idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier 
inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Om programmet
Här är människan, samhället,  
kommunikation och media i fokus. 
Du lär dig om olika samhällsstruk-
turer, samhällsfunktioner samt hur 
människa och samhälle ska fungera 
tillsammans. Vi går in på demo- 
krati, etik, kommunikation, genus och 
miljö. Vi studerar samhället utifrån 
olika perspektiv: makt, ekonomiska, 
politiska och historiska. Här får du 
nya utmaningar och kan fördjupa dig i 
intressanta samhällsfrågor. Du lär dig 
förmedla och föra fram budskap samt 
göra presentationer med modern 
teknik. 

Du utvecklar din förmåga att  
samarbeta, vara kreativ, arbeta själv-
ständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta 
initiativ och omsätta idéer till praktisk 
handling.

På SA utvecklar du ett vetenskapligt 
och kritiskt förhållningssätt. Du lär dig 
att formulera och utreda frågeställ-

ningar, använda teorier och metoder 
och diskutera möjliga lösningar på 
samhällsvetenskapliga problem. 
Dessutom utvecklar du ditt språk, i 
både svenska och moderna språk.  
På SA är det obligatoriskt att läsa 
moderna språk i två år, det kan du 
ha stor nytta av när du kommer ut i 
högskole- och universitetsvärlden.

Vi har god kontakt med olika  
samhällsfunktioner och näringslivet, 
både lokalt och nationellt. Därför 
erbjuder vi dig verklighetsförankrade 
studier. Du har dessutom möjlighet att 
delta i studiebesök, FN-rollspel och 
diskutera med inbjudna föreläsare.

Inriktning
Beteendevetenskap 
Inriktningen erbjuder kurser som 
sociologi, ledarskap och organisa-
tion. Du får möjlighet att studera 
människor, utveckla din ledarskaps-
förmåga och fördjupa dig i olika 
grupprocesser.

Samhällsvetenskap 
Inriktningen fördjupar dina kunskaper 
inom samhällsvetenskaperna. Du lär 
dig mer om samhällsstrukturer och 
människors livsvillkor utifrån olika 
nivåer och perspektiv. Du fördjupar 
dina studier inom samhällsvetenskap, 
historia, geografi och religion. Du 
jobbar ämnesövergripande med olika 
medier för att få en helhetsbild av 
samhälle och kultur.

Framtiden
SA ger dig en bra grund för vidare 
studier på högskola eller universitet 
om du exempelvis vill utbilda dig 
inom: information, rättsväsendet och 
bevakning, personlig och adminstrativ 
service, politik, köpa/sälja, marknads-
föring, undervisning, råd och stöd.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMETSA
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STRUKTURPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Matematik 2b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1/ Svenska som  
andraspråk 1

100

Svenska 2/ Svenska som  
andraspråk 2

100

Svenska 3/ Svenska som  
andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 50
Moderna språk 200

Psykologi 1 50

Inriktning Beteendevetenskap

Kommunikation 100

Ledarskap och organisation 100

Psykologi 2a 50

Samhällskunskap 2 100

Sociologi 100

Inriktning Samhällsvetenskap
Geografi 1 100

Historia 2a 100

Religionskunskap 2 50

Samhällskunskap 2 100

Samhällskunskap 3 100

Programfördjupningar
Beteendevetenskap 300

Samhällsvetenskap 300

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt   2500

”Om jag hade fått bestämma hade vi haft FN-rollspel alla dagar.  
Vi var nervösa innan men det var jättekul.”

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmet. 
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Teknikprogrammet, TE, är ett högskoleförberedande program. Funderar du ibland 
på hur saker är konstruerade såsom programmet till en robot, en cykelväxel eller 
en 3D-scanner? Tycker du att det är kul att komma på egna lösningar på 
vardagsproblem? Då ska du söka teknikprogrammet!

Om programmet
Hos oss får du en bred teknisk allmänbildning där du lär dig 
att ta fram tekniska lösningar. Du arbetar både  
teoretiskt och praktiskt. Det ger en förståelse för hur teknik 
och teknikutveckling påverkar dig och den värld du lever i. 
TE är programmet för dig som söker en utbildning där teori 
blir verklighet och där ”klurighet” och struktur är viktigt. 

Matematik är både ett språk och ett verktyg för att förstå 
och uttrycka olika tekniska och naturvetenskapliga  
samband. Eftersom matematik är centralt i många av 
teknikutbildningens kurser är det viktigt att du tycker att 
matematik är intressant.

I karaktärsämnena lär du dig bland annat att göra ritningar i 
CAD, programmera PLC, beräkna hållfasthet, programmera 
Android-appar designa produkter, genomföra större projekt 
och CNC-programmera. På teknikprogrammet kopplar vi 
undervisningen till studiebesök på kommunens tillverk- 
ande företag. Där har du chansen att skapa kontakter inför 
ditt gymnasiearbete under årskurs tre. Gymnasiearbetet 
genomför du genom att lösa en verklig uppgift åt ett lokalt 

företag. Det kan vara att utveckla en produkt eller att lösa 
ett befintligt problem. Antalet tekniska gymnasiearbeten 
som hjälpt företag i Ljungby kommun under åren är stort.

Inriktning

Design- och produktutveckling Inriktningen ger dig  
kunskaper och färdigheter i design, konstruktion och  
produktutveckling med mera.

Informations- och medieteknik 
Inriktningen ger dig kunskaper i programmering,  
webbutveckling och nätverksteknik med mera. 

Framtiden
Ingenjörer har viktiga och ledande roller gällande förnyelse 
och utveckling av samhället. Teknikprogrammet ger dig  
förutsättningar att söka ett brett urval av högskole- 
utbildningar som till exempel högskoleingenjör eller  
civilingenjör. 

TEKNIKPROGRAMMETTE

”Teknikprogrammet är utmanande och stimulerande och 
mycket roligare än vad jag trodde att det skulle vara.”
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STRUKTURPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1c 100

Matematik 2c 100

Matematik 3c 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1/ Svenska som  
andraspråk 1

100

Svenska 2/ Svenska som  
andraspråk 2

100

Svenska 3/ Svenska som  
andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

Fysik 1a 150

Kemi 1 100

Teknik 1 150

Inriktning Design- och  
produktutveckling
Bild och form 1a1 50

Cad 1 50

Design 1 100

Konstruktion 1 100

Inriktning Informations- och 
medieteknik
Dator- och nätverksteknik 100

Programmering 1 100

Webbutveckling 1 100

Programfördjupningar 400

Design- och produktutveckling

Informations- och medieteknik

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt   2500

”Det bästa med TE är att jag lär mig något nytt hela tiden. Efter gymnasiet 
har jag som mål att plugga till civilingenjör med inriktning data.”

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmet. 
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Vård- och omsorgsprogrammet, VO, är ett yrkesprogram som leder till 
en yrkesexamen och vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och 
sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktions-
nedsättning. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta 
studera inom yrkeshögskolan.

Om programmet
Här är människor, vård, omsorg, etik, 
stöd, erfarenhet, reflektion och 
kunskap i fokus. Du får en praktisk 
utbildning inom sjukvård, omsorg och 
psykiatri med en bred teoretisk grund. 
Du lär dig om hälsa, ohälsa, 
funktionsnedsättning, psykologi, 
anatomi och fysiologi. Du lär dig 
om människors olika behov och får 
förståelse för vilken betydelse livs-
stilen har för hälsan och att bemöta 
människor på ett professionellt sätt. 

På programmet tränar du dig i att 
utföra de olika arbetsuppgifter som 
krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp 
med personlig vård, medicintekniska 
uppgifter, hushållsuppgifter samt 
administrativa och sociala uppgifter. 
Programmet utgår från arbets- 
uppgifter som du löser enskilt eller 
tillsammans med andra. Du tränar 
din förmåga att ta initiativ och vara  
kreativ. Du tränar dig i att planera, 

genomföra, utvärdera samt 
dokumentera arbetet.
Flera delar av våra kurser är 
verksamhetsförlagda vilket ger dig 
erfarenhet och kontakter med arbets-
livet. Dessutom har vi ett rymligt och 
välutrustat metodrum på skolan, där 
du får öva för att öka din erfarenhet 
och yrkeskompetens. Vi gör studie- 
besök regelbundet inom olika  
områden.

Språket är ett viktigt verktyg när du 
ska kommunicera med patienter, 
omsorgstagare och kollegor. Du 
måste kunna ge korrekt och komplex 
information på ett bra sätt och därför 
ger vi dig möjlighet att utveckla ett rikt 
och nyanserat språk. 

Vi är med i ett vård- och 
omsorgscollege (VOC) som innebär 
en certifierad samverkan mellan 
utbildning och arbetsliv.

APL
Delar av utbildningen äger rum på 
en eller flera arbetsplatser i minst 15 
veckor och kallas arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). Det är ett viktigt inslag 
i utbildningen. Vi samarbetar med 
regionen och kommunen och därför 
kan vi erbjuda dig goda APL-möjlig-
heter samt att din chans till sommar-
jobb är stor.

Framtiden
Behovet av utbildad och kvalifi- 
cerad personal är stort inom vård 
och omsorg. Alla har möjlighet till att 
läsa högskolebehörighet och skapa 
chanser för vidareutbildning till bland 
annat sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, socionom och polis. 
Direkt efter utbildningen på VO finns 
det möjlighet att bli anställd som 
undersköterska inom olika verk- 
samhetsområden eller utbilda sig till 
specialistundersköterska.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMETVO

”Vård- och omsorgsprogrammet är ett teoretiskt  
program med praktiska inslag”
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STRUKTURPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1/ Svenska som  
andraspråk 1 

100

Programgemensamma ämnen

Anatomi och fysiologi 1 50

Anatomi och fysiologi 2 50

Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik 100

Hälso- och sjukvård 1 100

Hälso- och sjukvård 2 100

Omvårdnad 1 100

Omvårdnad 2 100

Psykiatri 1 100

Psykiatri 2 100

Psykologi 1 50

Samhällskunskap 1a2 50

Social omsorg 1 100

Social omsorg 2 100

Svenska 2/ Svenska som an-
draspråk 2

100

Programfördjupningar
Barn- och ungdomshälsa eller  
Matematik 2a

100

Kost, måltid och munhälsa 100

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt   2500

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmet. 
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Gymnasiesärskolan ska kunna möta varje elevs förutsättningar och behov. 
Gymnasiesärskolan ska ge förutsättningar för ökad samhällsgemenskap och delaktighet 
som ger goda förberedelser för arbetslivet och ett meningsfullt vuxenliv. Utbildningen på 
gymnasiesärskolan följer en tydlig struktur för att ge en likvärdig nationell utbildning.

Det lär du dig på gymnasiesärskolan
Du ska få en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, 
personlig utveckling och deltagande i samhället. Sun-
nerbogymnasiet erbjuder ett individuellt program med 
flexibla lösningar och i den mån det är möjligt anpassas 
programmet efter elevens önskemål. Vår målsättning är 
att utveckla och fördjupa elevens kunskaper. Utbildningen 
ska ge kunskaper för ett så aktivt och självständigt liv som 
möjligt för att kunna delta i samhällslivet. På Sunnerbo-
gymnasiet finns möjligheter att läsa enstaka ämnen på 
nationellt program utöver ämnesområdena på det indi-
viduella programmet. På gymnasiesärskolan har varje 
elev en individuell studieplan. Gymnasiesärskolan har för 
verksamheten anpassade och moderna lokaler.

Individuella programmet
På individuell programmet studerar eleverna ämnesområ-
den i stället för ämnen. Ämnesområdenas omfattning kan 
variera från elev till elev beroende på intresse och behov. 

Ämnesområden
• Estetisk verksamhet
• Hem och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Individ och samhälle
• Språk och kommunikation
• Natur och miljö

Ämnesområden: 
Utöver ämnesområdena erbjuds också följande möjlighet 
för eleverna på individuella programmet: 
• Praktik
• UF - på gymnasiesärskolan kan du starta och driva 

ett UF.

GYMNASIESÄRSKOLA
INDIVIDUELLA PROGRAMMETIAIND

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmen. 
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Du ska få en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och 
deltagande i samhället. Vår målsättning är att utveckla och fördjupa elevens kunskaper. 
På gymnasiesärskolan har varje elev en individuell studieplan som följer program-
strukturen för det nationella gymnasieprogrammet som eleven är inskriven vid. 

NATIONELLT GYMNASIESÄRSKOLEPROGRAM
FGFOR

HOHAL

STRUKTURPLAN  
FGFOR

Gymnasiegemensamma ämnen 
900p
Engelska 1

Estetisk verksamhet

Historia 1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1

Naturkunskap 1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1

Svenska 1

Programgemensamma ämnen 
600p

Fordonsbranschen

Fordonsteknik 1

Godshantering 1

Programfördjupning 700p

Fordonsteknik 2

Fordonsteknik 3

Fordonsvård - personbil

Fordonsvård - tunga fordon

Hjulutrustningsteknik 1

Hjulutrustningsteknik 2

Hjulutrustningsteknik 3

Individuellt val 200 p

Trafikantkunskap

Valbar kurs

Gymnasiesärskolearbete 100p

STRUKTURPLAN  
HOHAL

Gymnasiegemensamma ämnen 
900p
Engelska 1

Estetisk verksamhet

Historia 1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1

Naturkunskap 1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1

Svenska 1

Programgemensamma ämnen 
600p

Hälsa 1

Hälsa 2

Människan

Service och bemötande 1

Vård och omsorg 1

Programfördjupning 700p

Barnet i förskolan 1

Barnet i förskolan 2

Människokroppen

Servering 1

Service och bemötande 2

Skapande verksamhet i förskolan 3

Vård och omsorg 2

Individuellt val 200 p

Friluftsliv

Hem och konsumentkunskap 1

Gymnasiesärskolearbete 100p

APL
Delar av utbildningen äger rum på en 
eller flera arbetsplatser i minst 22 veck-
or och kallas arbetsplatsförlagt lärande 
(APL). Det är ett viktigt inslag i utbildning-
en på ett nationellt gymnasiesärskolepro-
gram. Vi samarbetar med privata företag, 
regionen och kommunen. Den APL-plats 
som eleven är vid ska ha en koppling till 
programmet eleven studerar vid för att 
utveckla lärandet och elevens färdigheter 
inom yrkesområdet.

Programmet för fordonsvård och 
godshantering 
Programmet för fordonsvård och gods-
hantering är ett yrkesinriktat program. 
Utbildningen ska utveckla elevernas fär-
digheter i att utföra arbetsuppgifter inom 
fordonsvård och godshantering. IT-system 
av olika slag används inom alla yrkesom-
råden, utbildningen ska därför utveckla 
elevernas förmåga att använda datorer 
och IT-system inom yrkesområdet. 
Programfördjupning utgör ett komplement 
till yrkesområdena, exempelvis fordon-
steknik, verkstadsteknik och samman-
fogningsteknik. Kurser som hem- och 
konsumentkunskap och trafikantkunskap 
bidrar till att eleverna utvecklar förmåga 
till självständigt liv.

Programmet för hälsa, vård och 
omsorg 
Programmet för hälsa, vård och omsorg 
är ett yrkesinriktat program. Utbildningen 
syftar till att utveckla elevernas färdighe-
ter i att utföra arbetsuppgifter inom såväl 
fritidssektorn som olika omsorgsverksam-
heter. Utbildningen syftar till att utveckla 
elevernas kunskaper om människors 
hälsa, levnadsvanor och utveckling samt 
om olika former av hälsofrämjande arbe-
te. Under utbildningens gång får eleverna 
möjlighet att öva sig på bemötande och 
kommunikation i olika situationer som en 
förberedelse för ett yrke där kommunika-
tion mellan människor är en central del. 

Programfördjupningen möjliggör 
fördjupning och kan bidra till 
specialiserade kunskaper för ar-
bete till exempel inom fritids- och 
friskvårdssektorn, äldreomsorg 
och förskola. Kurser som hem- 
och konsumentkunskap och 
friluftsliv bidrar till att eleverna 
utvecklar förmåga till självstän-
digt liv och fritid.
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Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett 
nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. På Introduktionsprogram-
men är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något 
examensmål eller programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbild-
ningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid.

Om programmet
Det finns fyra introduktionsprogram:
• Individuellt alternativ - IMA
• Språkintroduktion - IMS
• Programinriktat val - IMV
• Yrkesintroduktion - IMY

Vilket av de olika programmen 
som passar dig beror på dina egna 
förutsättningar och mål. Prata med 
en studie- och yrkesvägledare på 
grundskolan eller gymnasieskolan.

IMA
IMA utformas för enskild elev och 
vänder sig i första hand till elever 
som inte är behöriga till ett yrkes-
program. Utbildningen får innehålla 
grundskoleämnen som eleven sak-
nar godkända betyg i och hela, eller 
delar, av gymnasieskolans kurser. 
Det kan också ingå andra insatser, 
exempelvis motivationshöjande 
insatser eller praktik.

IMS
IMS är till för elever som är 
nyanlända till Sverige. Utbildningen 
har fokus på svenska språket för att 
eleven ska kunna gå vidare till något 
annat program i gymnasieskolan, 
eller till annan utbildning.

IMV
IMV syftar till att eleven ska få en 
utbildning som är inriktad mot ett 
visst nationellt program och ska så 
snart som möjligt kunna antas till 
det nationella programmet. 
Det nationella program som utbild-
ningen är inriktad mot kan vara ett 
yrkesprogram eller ett högskoleför-
beredande program.

IMY
IMY vänder sig till elever som sak-
nar godkända betyg för behörighet 
till ett yrkesprogram. Eleven får en 
yrkesinriktad utbildning för att kunna 

söka till ett yrkesprogram eller få ett 
arbete. Eleven ska både kunna läsa 
ämnen från grundskolan som den 
inte är behörig i och ämnen från  
nationella program i gymnasie- 
skolan.På yrkesintroduktion kan 
även karaktärsämnen/yrkeskurser 
ingå.

Hemkommunen ansvarar för att alla 
elever som är behöriga till program- 
inriktat val erbjuds programmet. 
En elev är behörig som har; godkänt 
i svenska eller svenska som andra-
språk, matematik och engelska samt 
minst tre andra ämnen eller svenska 
alternativt svenska som andraspråk, 
matematik eller engelska och minst 
fyra andra ämnen.

INTRODUKTIONSPROGRAMMENIM

Scanna QR-koden för att läsa mer och 
få aktuell information om programmet. 
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IDROTTSUTBILDNING
NIU

LIU

På Sunnerbogymnasiet kan du kombinera dina 
 studier med att spela ishockey på skoltid. 
Idrottsutbildningen finns i två varianter;
• Lokal idrottsutbildning
• Nationell idrottsutbildning

Lokal idrottsutbildning – ishockey 
Lokal idrottsutbildning, LIU, vänder sig till dig som spelar 
ishockey i en förening och som vill ha möjlighet att kom-
binera din idrott med gymnasiestudier. Givetvis är både 
tjejer och killar välkomna att söka LIU-ishockey.

Kurserna inom lokal idrottsutbildning är fördelade enligt 
följande:
• Åk 1 Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100 poäng
• Åk 2 Idrott och hälsa 2 – specialisering, 100 poäng
• Åk 3 Träningslära 1, 100 poäng

Totalt läser du alltså 300 poäng inom ramen för den 
lokala idrottsutbildningen. Detta innebär att du totalt läser 
2600 poäng på dina tre gymnasieår. 200 poäng är indivi-
duellt val och 100 poäng läser du som utökad kurs.

Går du på LIU-ishockey är det viktigt att komma ihåg att 
du väljer idrottskurser som individuellt val och detta kan 
eventuellt begränsa ditt urval till vidare studier. Prata med 
din studie- och yrkesvägledare om du har funderingar 
kring detta.

Ansökan - LIU
Ansökan till LIU gör du i samband med ditt programval i 
februari och om du kommer in på något av våra program, 
är du välkommen till oss som LIU-elev!  Söker du från 
annan kommun placeras du som andrahandssökande 
vilket innebär att du inte är garanterad plats på LIU.

När du som Ljungbyelev ansöker ska du kryssa i rutan 
för LIU i valwebben kopplat till det program du tänker 
välja. Om du söker från annan kommun, får du skriva 
lokal idrottsutbildning i rutan för övrig information på din 
ansökan. 

Vilka program kan du välja?
Du kan kombinera LIU-ishockey med Ekonomiprogram-
met, Försäljnings- och serviceprogrammet, Samhällsve-
tenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

Nationell idrottsutbildning – ishockey
Här ges du möjlighet att kombinera gymnasiestudier med 
en elitsatsning på ishockey. Genom målmedveten träning 
på nationell idrottsutbildning, NIU ishockey kan du  
utveckla din talang och bli en bättre ishockeyspelare.  
Du får en mångsidig grundutbildning med en stor dos 
styrketräning under ledning av professionella tränare.

Träningspassen är förlagda till lektionstid. När utbildning-
en är klar har du tränarutbildning steg 1.

Du kommer att ha 400 poäng av dina gymnasiepoäng 
förlagda till ishockey (200 poäng programfördjupning, 
200 poäng individuellt val). Utbildningen är till för dig på 
elitnivå och är öppen för alla att söka.

NIU kan kombineras med följande program inför 
läsåret 2023-2024:
• Ekonomiprogrammet
• Försäljnings- och serviceprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

Ansökan
Antagningen till NIU sker genom två ansöknings- 
processer; dels en idrottslig, dels en skolmässig. .
Först när du är antagen både idrottsligt och till  
gymnasieprogrammet är du slutligt antagen för att börja 
på NIU. I samarbete med IF Troja Ljungby.
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Gymnasieprogram består av olika ämnen och kurser och delas in i gymnasie-
gemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, program-
fördjupningar, individuellt val och gymnasiearbete (examensarbete).

Alla gymnasieprogram omfattar 2500 gymnasiepoäng. 
Yrkesförberedandeprogram leder till en yrkesexamen. 
Högskoleförberedande program leder till en högskoleförberedande examen och  
lägger grunden för fortsatta studier på högskolan.  
 
Från och med 1 juli 2023 kommer högskolepaketet att ingå i programstrukturen  
på yrkesförberedande program. Mer info kommer på sunnerbogymnasiet.se. 

2500 Totala kurspoäng

Gymnasiearbete 
100 poäng
Individuellt val 200 
poäng

Programgemensamma 
ämnen, 
minst 400 poäng
Inriktningar 
minst 300 poäng
Programfördjupningar
högst 900 poäng

Gymnasiegemensamma 
ämnen 
600 poäng

2500 Totala kurspoäng

Gymnasiearbete 
100 poäng
Individuellt val 200 
poäng

Programgemensamma 
ämnen, 
minst 250-450 poäng
Inriktningar 
minst 300-600 poäng
Programfördjupningar
högst 500 poäng

Gymnasiegemensamma 
ämnen 
1150-1250 poäng

Yrkesförberedande program Högskoleförberedande program

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN   

De gymnasiegemensamma ämnena 
läser alla elever på gymnasiet. På 
högskoleförberedande program läser 
du fler kurser och får därmed grundläg-
gande behörighet till högskolan. Även 
elever på yrkesprogram kan få grund-
läggande högskolebehörighet om man 
väljer till specifika kurser. 

PROGRAMGEMENSAMMA 
ÄMNEN, INRIKTNINGAR och 
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR    

Dessa ämnen utgör själva karaktären 
på utbildningen, det som är unikt för 
just detta program och inriktning.

GYMNASIEARBETE och  
INDIVIDUELLT VAL

Gymnasiearbete är en sammanfattning 
på vad du lärt dig, där du planerar,  
utför och utvärderar ett större arbete. 
På Individuellt val får du möjlighet att 
välja kurser du är intresserad av men 
även kurser som kan behövas för be-
hörighet till vidare studier. 

SÅ HÄR ÄR PROGRAMMEN UPPBYGGDA
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KONTAKTA OSS

Viktiga datum

12 januari - ansökan öppnar
15 februari - sista ansökningsdag
31 mars - preliminär besked via webb 
31 mars till 10 maj - omvalsperiod
Omkring 1 juli kommer antagnings beskedet. 

Kontaktuppgifter

Expedition
 
Axel Roothsgatan 13 341 41 Ljungby
Tel. 0372-78 40 00  
sunnerbogymnasiet@skola.ljungby.se

Antagningskansliet 
 
Tel. 0372-78 40 77 
antagningskansliet@skola.ljungby.se

Gymnasiechef
 
Jimmie Nilsson
Tel: 0372-78 40 01
jimmie.nilsson@skola.ljungby.se

Scanna QR-koden för  
fler kontaktuppgifter

sunnerbogymnasiet

sunnerbogymnasiet  
- möjligheternas skola

Följ oss i våra sociala kanaler!
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sunnerbogymnasiet  
- möjligheternas skola
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