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VÄLKOMMEN  
TILL OSS PÅ  
CARL ENGSTRÖM-
GYMNASIET! 
 
Vi är en kommunal gymnasieskola som erbjuder både 
yrkesprogram och högskoleförberedande program.  
Hos oss står elevernas utveckling och lärande i centrum. 

Vår målsättning är att alla elever ska klara sin 
gymnasieexamen och utvecklas så långt det är möjligt  
mot kunskapskraven. Det är vårt sätt att ge ungdomarna  
de bästa förutsättningarna inför framtiden, oavsett om  
de ska börja jobba direkt eller vill läsa vidare på högskola  
eller universitet. 

Våra yrkesprogram har alla utvecklade samarbeten 
med företag, branscher och arbetsliv vilket skapar goda 
förutsättningar för en hög utbildningskvalitet. På våra 
högskoleförberedande program månar vi om en bred och 
verklighetsnära utbildning som förbereder eleverna för 
högre studier och livet efter skolan. 

Varmt välkommen!
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ELEVKÅREN
Välkommen till Carl Engströmgymnasiet och Callekåren 
 
Vi är en organisation av engagerade elever som jobbar för att alla ska trivas på 
skolan. Vi jobbar tillsammans med skolledningen och lärarna för att skapa en 
så god arbetsmiljö som möjligt. Det är frivilligt att vara med, men ju fler som är 
med, desto mer utrymme och möjlighet får vi att påverka.

Vi anordnar ett antal aktiviteter under skolåret, som välkomstdagar och 
idrottstävlingar och under sista veckan inför studenten anordnar vi olika 
evenemang. Vi vill att alla på skolan ska känna sig delaktiga och vi vill skapa en 
god gemenskap på skolan. Vi är anslutna till Sveriges Elevkårer, som stöttar oss  
i vårt arbete.

76
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Yrkesprogram

BYGG- &  
ANLÄGGNINGS- 
PROGRAMMET
Tycker du om att arbeta med kroppen? Är du intresserad av att bygga, 
underhålla och göra ombyggnationer av hus, anläggningar och vägar?  
Då är Bygg- och anläggningsprogrammet något för dig.

DU FÅR EN BRED BAS OCH EN 
YRKESINRIKTNING
Undervisningen i årskurs 1 är gemensam. Här 
inriktas grundutbildningen på baskunskaper 
om de olika yrkena inom byggområdet. 
Utbildningen börjar med stor bredd för att 
senare smalna av mot det yrkesval du gjort. 
Du får kunskap om hur du bygger rationellt, 
säkert och miljömässigt hållbart, samtidigt som 
du får kunskaper om branschens olika yrken 
och arbetsprocesser. Du lär dig också hantera 
maskiner, verktyg och material.

Inför årskurs två väljer du mellan inriktningarna 
husbyggnad och mark och anläggning.

HUSBYGGNAD
Inriktningen ger kunskaper i nybyggnation, 
renovering och ombyggnation av bostäder 
och lokaler samt även av broar och andra 
anläggningskonstruktioner. Efter gymnasiet kan 
du arbeta som till exempel snickare, murare, 
betongarbetare eller golvläggare.

MARK OCH ANLÄGGNING
Inriktningen ger kunskaper i markarbeten 
för vägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor 
samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.  
Efter gymnasiet kan du arbeta som till 
exempel väg- och anläggningsarbetare eller 
beläggningsarbetare.

SÅ HÄR ARBETAR VI 
En stor del av utbildningen under årskurs 2 
och 3 består av s.k. APL (arbetsplatsförlagt 
lärande) på byggarbetsplatser i regionen. 
Carl Engströmgymnasiet är också en 
branschrekommenderad skola enligt 
Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN).  
Det innebär att BYN bedömer att skolan har 
goda förutsättningar att ge en grundläggande 
yrkesutbildning i enlighet med bygg- och 
anläggningsbranschens krav.

BA

PROGRAMANSVARIG 
henrik.rojthammar@eslov.se
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Yrkesprogram

BARN- & FRITIDS- 
PROGRAMMET
Gillar du möten med människor med olika behov? Vill du lära dig om 
arbetet kring barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska områden? 
Är du nyfiken på hur det är att arbeta som barnskötare i förskolan eller 
kanske elevassistent i skolan? Då kanske Barn- och fritidsprogrammet är 
något för dig.

Barn- och fritidsprogrammet är ett 
yrkesprogram. Efter examen har du de 
kunskaper du behöver för att arbeta med barn, 
ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och 
sociala yrkesområden eller kanske inom fritids- 
eller friskvårdssektorn. Du har naturligtvis 
möjligheter att läsa kurser som förbereder för 
högskolestudier inom dessa områden. 

DU FÅR EN BRA GRUND ATT STÅ PÅ
Utbildningen utvecklar både dina kunskaper 
i pedagogik och dina färdigheter i att utföra 
de arbetsuppgifter som förekommer i de 
verksamheter programmet utbildar inom. 
Under utbildningstiden gör du praktik i totalt 
15 veckor (s.k. arbetsplatsförlagt lärande, APL). 
Där får du en möjlighet att utveckla både dina 
yrkeskunskaper och din yrkesidentitet. 

Vissa kurser känner du igen från grundskolan 
men flertalet är nya för gymnasiet. 
Hälsopedagogik, kommunikation, lärande 
och utveckling samt pedagogiskt ledarskap 
är exempel på kurser som ger Barn- och 
fritidsprogrammet sin speciella karaktär.

DU BLIR FÖRBEREDD FÖR 
HÖGSKOLAN 
På Carl Engströmgymnasiet har vi inriktningen 
pedagogiskt och socialt arbete, vilket ger dig 
kunskaper om barn och ungas utveckling, 
lärande, behov och rättigheter samt om olika 
pedagogiska verksamheter. Den förbereder dig 
för vidare studier om du vill det, eller kan du 
arbeta som barnskötare eller personlig assistent 
eller kanske elevassistent på en skola. 

BF

PROGRAMANSVARIG 
malin.olbers@eslov.se
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Yrkesprogram 
EL- & ENERGI- 
PROGRAMMET
Gillar du teknik, är noggrann och vill jobba med människor? Då kanske 
El- och energiprogrammet är något för dig. På Carl Engströmgymnasiet 
har vi inriktningen elteknik där du får lära dig att installera, underhålla 
och reparera olika systemtyper för el/energi inom hushåll, företag och 
industrier. 

Det är mycket i samhället – både 
nödvändigheter och bekvämligheter – som 
fungerar tack vare elteknik.  Att arbeta inom  
el- och energibranschen innebär att du hjälper 
till att skapa förutsättningar som underlättar  
för människor. 

Det här programmet passar dig som är tekniskt 
intresserad och gillar att arbeta praktiskt. 
Du får kunskaper i den teknik som används 
för att tillgodose samhällets behov av energi, 
kommunikation och information. Det läggs 
stor vikt vid matematiska beräkningar och 
säkerhetstänkande under hela din utbildning. 

BÅDE TEORI OCH PRAKTIK
Du läser ämnen som till exempel datorteknik, 
elektromekanik och mekatronik. Delar 
av utbildningen bedrivs på företag inom 
branschen där du lär dig yrket genom att följa 
din handledare i det dagliga praktiska arbetet. 
Under utbildningens gång blir du alltmer 
självständig och efter fullgjord utbildning har  
du en yrkesexamen.

ELTEKNIK
Elteknik ger dig en grundutbildning inom ett 
attraktivt yrkesområde. På inriktningen få du 
lära dig installera, underhålla och reparera 
elanläggningar, larm samt tv- och datanät. Du 
får en utbildning till installationselektriker och 
kan till exempel utföra elarbete och underhåll 
inom fastighetsteknik, nyinstallation, industri, 
renovering och tillbyggnadsarbeten.

När du fullgjort din gymnasieutbildning 
är du direkt anställningsbar på en elfirma 
eller ett företag som sysslar med el. Efter din 
gymnasieutbildning är klar fortsätter du som 
anställd lärling i ytterligare ett år och sedan är 
du färdig elektriker.

EE

PROGRAMANSVARIG 
adam.bennig@eslov.se 
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Högskoleförberedande

EKONOMI- 
PROGRAMMET
Vill du gå en utbildning som både ger dig möjlighet till jobb direkt efter 
skolan eller möjlighet att läsa vidare? Tänker du dig en framtid som 
egenföretagare, är du intresserad av en ledarroll, eller funderar du på att 
läsa vidare till jurist? Då är detta program ett bra val för dig.  

På Ekonomiprogrammet finns många praktiska 
inslag och samarbeten med näringslivet. 
Ett naturligt inslag i ekonomiutbildningen 
är hållbarhet. Dessutom ges du möjlighet 
till praktik oavsett om du väljer juridisk 
eller ekonomisk inriktning. Efter avslutad 
gymnasieutbildning på Ekonomiprogrammet 
är du alltså både anställningsbar för jobb som 
gymnasieekonom och behörig till högskolan och 
universitet

VÄLJ PROGRAMINRIKTNING 
JURIDIK ELLER EKONOMI  
Samtliga elever läser både juridik och ekonomi 
för att sedan kunna göra ett inriktningsval 
inför årskurs 2. Dessutom startar, utvecklar och 
driver alla ekonomer ett UF-företag och går en 
ledarskapskurs.

Om du är intresserad av att i framtiden  
arbeta som exempelvis advokat, kanske 
som åklagare eller försvarare, eller polis 
väljer du juridisk inriktning. Du lär dig att 
tolka lagtext och domslut och läser fyra 
juridikkurser, bland annat kriminologi. Du 
får en förståelse för straffsystemet, brotten, 
gör gärningsmannaprofiler och lär dig om 
viktimologi (läran om brottsoffret), familjerätt, 
bodelning och konsumentköprätt. 

Om du väljer ekonomisk inriktning är du 
intresserad av att eventuellt starta eget, att 
arbeta som mäklare, marknadsförare, revisor, 
konsult, säljare eller inom bank och finans 
i framtiden. Du lär dig om affärsmodeller, 
hur du kan tjäna pengar på din affärsidé, om 
mål och marknadsföringsstrategier, att bygga 
varumärken, investeringskalkyler och bokföring. 

EK

PROGRAMANSVARIG 
carolina.ignell@eslov.se 
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Yrkesprogram

FÖRSÄLJNINGS- 
OCH SERVICE- 
PROGRAMMET
Vill du jobba som säljare, butiksledare, egen företagare inom handels- 
eller inom turistbranschen? Vill du lära dig marknadsföring, kundservice 
och affärsutveckling? Vill du ha möjlighet att börja jobba direkt efter 
gymnasiet? Då är Försäljnings- och serviceprogrammet rätt utbildning 
för dig. Fokus på programmet ligger även på digitalisering och hållbar 
utveckling.

På programmet får du kunskap i hur man säljer, 
både produkter och tjänster. Du utvecklar din 
samarbetsförmåga och tränar din sociala och 
kommunikativa kompetens. Du får kunskap  
som är viktig att ha med dig, både på din 
arbetsförlagda praktikplats och vidare ut i 
arbetslivet.  

PROGRAMMETS STRUKTUR
Första året hos oss lär du dig grunderna inom 
försäljning, servicekunskap, marknadsföring, 
branschkunskap och entreprenörkunskap. 
Kommande läsår fördjupar du dig inom 
programmets ämnen och du får både teoretiska 
och praktiska kunskaper och erfarenheter i ditt 
kommande yrkesval. Du får också möjlighet att 
vara med och starta ett företag genom UF (Ung 
företagsamhet) i årskurs 3. Då ingår du i en 
grupp där ni startar, driver och innan läsåret är 
slut avvecklar företaget. Detta ger dig erfarenhet 
och insikt i hur det är att driva ett eget företag.

ARBETSPLATSFÖRLAGT  
LÄRANDE (APL)
På Försäljnings- och serviceprogrammet har 
du APL (praktik) under de två sista läsåren. 
I årskurs 2 har du APL en dag i veckan och i 
årskurs 3 har du APL två dagar i veckan under 
hela läsåret. I ditt gymnasiearbete fördjupar 
du dina kunskaper i samverkan med din APL-
handledare på det valda företaget. Du har 
här möjlighet att visa dina kunskaper som du 
fått genom teori och praktik under hela din 
utbildningstid. 

FS

PROGRAMANSVARIG 
hakan.ellestrom@eslov.se   
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Yrkesprogram  
(skolförlagd eller lärlingsutbildning)

FORDONS- & 
TRANSPORT- 
PROGRAMMET
Gillar du fordon och teknik? Vill du arbeta med moderna 
elektronikspäckade maskiner? Då kanske Fordons- och 
transportprogrammet är något för dig.  

EN LJUS FRAMTID 
Fordonsverkstäder ställer allt högre krav på 
sina fordonsmekaniker och deras utbildning, 
framförallt gäller detta elektronik som 
alltmer styr dagens fordon. Idag råder det 
stor efterfrågan på mekaniker och det betyder 
att framtiden för den som läser Fordons- och 
transportprogrammet är mycket ljus.

Du kan efter slutförd utbildning välja att arbeta 
som mekaniker på olika märkesverkstäder. Efter 
några års erfarenhet kan utbildningen även leda 
till andra yrken inom fordonsbranschen  
till exempel som tekniker, arbetsledare, 
besiktningsman, skadereglerare hos 
försäkringsbolag eller arbete som egen 
företagare.

SÅ HÄR ARBETAR VI 
Under första året läser eleverna gemensamma 
kurser och sedan väljer de inriktning inför 
årskurs 2. På Carl Engströmgymnasiet har vi två 
inriktningar; personbil som är en skolförlagd 
utbildning med APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
samt lastbil och mobila maskiner som är en 
lärlingsutbildning. 

PERSONBIL (SKOLFÖRLAGD)
Bilen blir bara mer och mer tekniskt avancerad 
så idag behöver en mekaniker både kunna meka 
och arbeta med datorer och elektronik. Väljer 
du inriktningen personbil får du kunskaper i 
att felsöka, diagnostisera, reparera och serva 
personbilar och lättare fordon. Du kommer 
att få arbeta med elsystem och får lära dig den 
moderna bilens elektronik och avancerade 
mätutrustning.

LASTBIL OCH MOBILA MASKINER 
(LÄRLINGSUTBILDNING)
Inriktningen lastbil- och mobila maskiner ger 
utbildning för arbete med alla typer av mobila 
maskiner, allt från mindre grönytemaskiner 
som gräsklippare till stora maskiner som 
lastbilar, entreprenadmaskiner och skogs- och 
lantbruksmaskiner. Du får här arbeta med 
dieselmotorer och med pneumatiska och 
hydrauliska system, men du får även lära dig 
elektronik och svetsning.

FT

PROGRAMANSVARIG 
joacim.hansson@eslov.se 
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INTRODUKTIONS- 
PROGRAMMEN
För dig som saknar behörighet till nationella program.

FYRA INTRODUKTIONSPROGRAM
Genom att gå ett av de fyra olika 
introduktionsprogrammen kan du bli behörig 
till ett nationellt program, förberedas för 
arbetsmarknaden eller gå vidare till annan 
utbildning.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
För dig som ännu inte vet vilken utbildning du  
vill gå, kanske har svårt med motivationen och 
saknar behörighet till ett yrkesprogram. Denna 
utbildning kan leda vidare till yrkesintroduktion. 
Utbildningen utformas individuellt och den 
kan innehålla både studier och praktik på en 
arbetsplats.

SPRÅKINTRODUKTION
För dig som nyligen anlänt till Sverige eller  
varit här en tid erbjuder Språkintroduktions-
programmet en utbildning med tyngdpunkt i  
det svenska språket. Utbildningen ger dig  
möjlighet att gå vidare till ett nationellt 
gymnasieprogram eller annan utbildning. Vi 
erbjuder en utbildning som tar hänsyn till  
varje enskild elevs behov.

PROGRAMINRIKTAT VAL
För dig som saknar behörighet till ett nationellt 
program men vet vilken utbildning du vill läsa. 
Du måste vara godkänd i svenska/svenska som 
andraspråk, matematik och engelska samt tre 
andra ämnen till eller svenska/svenska som 
andraspråk, matematik eller engelska och fyra 
andra ämnen. Du följer programmet samtidigt 
som du läser de ämnen som saknas för att bli 
behörig.

YRKESINTRODUKTION
För dig som saknar behörighet till ett 
yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad 
utbildning och läser ett utvalt antal yrkeskurser 
samtidigt som du läser in grundskoleämnen för 
att bli behörig.

IM

PROGRAMANSVARIG 
Individuellt alternativ: ingela.wormen@eslov.se 
Språkintroduktion: ulrika.andersson@eslov.se
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NATUR- 
VETENSKAPS- 
PROGRAMMET
Är du intresserad av matematik, biologi, fysik och kemi?  
Vill du läsa vidare på högskola eller universitet?  
Då kanske Naturvetenskapsprogrammet är något för dig.

Naturvetenskapsprogrammet är det självklara 
valet för dig som är duktig i matematik och 
som brinner för de naturvetenskapliga ämnena. 
Programmet ger dig bredast möjliga behörighet 
till fortsatta studier och du får med dig en 
gedigen teoretisk grund. 

På programmet får du ägna dig åt de 
naturvetenskapliga ämnena och du får öva på 
att hitta svar på många spännande frågor om 
hur vår värld fungerar. Du kommer att utveckla 
din förmåga att tänka kritiskt, hitta logiska 
förklaringar och arbeta med naturvetenskapliga 
metoder. 

Förståelse av naturvetenskap bygger på ett 
samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. 
Därför ingår experiment, laborationer och 
andra praktiska moment som centrala inslag i 
utbildningen. 

 
 
 

INRIKTNING NATURVETENSKAP   
På inriktningen Naturvetenskap läser du 
inriktningskurser inom biologi, kemi, matematik 
och fysik. 

Genom biologi- och kemistudierna får du titta 
närmare på naturens minsta byggstenar och lära 
dig mer om hur livet hänger ihop och utvecklas. 

I matematik- och fysikkurserna ges du verktyg 
att se hur världen hänger ihop. Denna inriktning 
gör dig väl förberedd för alla studier inom 
naturvetenskap. 

NA

PROGRAMANSVARIG 
eva.ostberg@eslov.se

24

Högskoleförberedande
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Yrkesprogram

RESTAURANG-  
& LIVSMEDELS- 
PROGRAMMET
Tycker du om att baka, laga mat och servera? Gillar du högt tempo 
och puls och är kreativ? Tycker du om mötet med människor och att 
knyta nya kontakter? Vill du ha möjligheter att börja jobba direkt efter 
gymnasiet? Då är detta en utbildning för dig.

Service, samarbete och social kompetens är 
tre begrepp som är centrala för utbildningen. 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är en 
utbildning som ger dig stora möjligheter till 
jobb i en spännande framtidsbransch. Det finns 
även goda möjligheter till vidareutbildning på 
högskola inom yrkesområdet.

PROGRAMMETS INNEHÅLL
Första året lär du dig grunderna i bakning, 
matlagning och servering. Därefter väljer 
du inriktning och fortsätter att fortsätter att 
fördjupa dig i just det du tycker är intressant 
och vill jobba med. Du får både teoretiska och 
praktiska kunskaper och erfarenheter i ditt 
blivande yrkesval.

BAGERI OCH KONDITORI
Inom denna inriktning lär du dig baka och 
tillaga det mesta inom bageri och konditori till 
exempel vetebröd, matbröd, kakor, tårtor och 
konfektyr. Första året lär du dig grunderna för 
att i årskurs 2 och 3 fördjupa och bredda dina 
kunskaper i hantverket som bagare och konditor. 
Din yrkesutgång är bagare/konditor.

KÖK OCH SERVERING
I köket får du lära dig att tillaga god mat för 
olika tillfällen, festliga så väl som vardagliga, 
klassisk mat såväl som modern. Du utvecklar 
ditt smaksinne och dina matlagningskunskaper 
samtidigt som du får lära dig god råvaru-
hantering. Din yrkesutgång är kock eller 
kallskänka.

Inom servering får du lära dig konsten att 
bemöta och servera gäster i programmets egen 
restaurang, Restaurang No 15. Här får du också 
mer kunskaper om drycker, grundläggande 
vinkunskap, tranchering och flambering. Din 
yrkesutgång är servitör/servitris. 

Inför årskurs 3 väljer du om du vill fördjupa dig 
i kök eller servering.

ARBETSPLATSFÖRLAGT  
LÄRANDE (APL)
Utöver de praktiska lektionerna i skolans 
restaurang och bageri kommer du även att 
göra viss del av din utbildning, så kallad 
APL (arbetsplatsförlagd utbildning) på olika 
arbetsplatser.

RL

PROGRAMANSVARIG 
andreas.albihn@eslov.se  
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Högskoleförberedande

SAMHÄLLS- 
VETENSKAPS- 
PROGRAMMET
Vill du läsa vidare på universitet eller högskola? Vill du lära dig tänka kritiskt 
och agera kreativt? Då kanske Samhällsvetenskapsprogrammet är något för dig.

 
INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP 
Inriktningen fokuserar på samspelet mellan 
människan och omvärlden, hur människan 
utvecklas och kommunicerar och hur vi beter oss i 
grupp och som individer.

 
På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
beteendevetenskap kan du göra valet att antingen 
läsa profilen kriminologi eller profilen idrott. 

KRIMINOLOGI 
Kriminologi betyder läran om brottet. Här 
får du analysera varför vissa människor 
begår brott, studera brottsutveckling och 
gärningsmannaprofiler, du studerar straffsystemet, 
domstolarna och kriminalvården och du får 
insikter i hur man arbetar brottspreventivt.

IDROTT
På idrottsprofilen får du möjlighet att utveckla dina 
färdigheter i idrott och du studerar idrottspsykologi 
och träningslära där du får lära dig mer om 
fysiologi, prestation, mental träning, motivation, 
stress, koncentration, kost och idrottsskador. Du får 
också studera hur motion och träning stärker din 
hjärna.

SA

FÖRBEREDELSE FÖR 
FORTSATTA STUDIER 
Efter tre år på samhällsvetenskapsprogrammet 
får du en bred behörighet till utbildningar vid 
universitet eller högskola. Programmet vänder sig 
till dig som tänker sig en framtid som till exempel 
psykolog, kriminolog, polis, socionom, lärare, 
beteendevetare och statsvetare.

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP
Inriktningen fokuserar på samhället utifrån 
ett historiskt, ekonomiskt/geografiskt och 
samhällsvetenskapligt perspektiv och du skaffar 
dig fördjupad kunskap om Sverige, Europa och 
världen.

 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
samhällskunskap, internationell profil, riktar sig till 
dig som vill lära dig mer om politik, internationella 
relationer och det moderna samhällets framväxt. 
Programmet ger dig en bred samhällsvetenskaplig 
grund inför fortsatta studier.

PROGRAMANSVARIG 
sebastian.fannon@eslov.se   
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Högskoleförberedande

TEKNIK- 
PROGRAMMET
Är du intresserad av matematik, teknik och naturvetenskap? Är du 
nyfiken på framtidens teknik och är beredd att tillämpa matematik 
i många olika sammanhang? Vill du få erfarenhet från näringslivet 
och samtidigt förbereda dig för kommande studier? Då kanske 
Teknikprogrammet är något för dig!

Samspelet mellan människa, samhälle och 
teknik är kärnan i utbildningen och du får 
kunskaper om hur teknik påverkar vårt 
dagliga liv och vilken betydelse teknik har för 
samhällsutvecklingen. 

På Carl Engströmgymnasiet har vi valt att 
förlägga 12 veckor av utbildningen ute på olika 
företag för att ge dig en bra inblick av hur det 
är att jobba med teknik. Under din utbildning 
kommer du att vara i kontakt med olika företag. 
Den företagsförlagda utbildningen omfattar tre 
perioder om fyra veckor. Genom företagen får 
du verkliga uppdrag som du och din grupp ska 
lösa och som sedan redovisas, både på företaget 
och i skolan.  

TEKNIKCOLLEGE
Carl Engströmgymnasiet är certifierad inom 
Teknikcollege. Det innebär att utbildningen har 
granskats och kvalitetssäkrats utifrån ett antal 
kvalitetskriterier som teknik- och industriföretag 
tagit fram. 

Inom Teknikcollege utvecklar vi ett långsiktigt 
samarbete med det lokala och regionala 
näringslivet vilket innebär att du kan vara 
säker på att utbildningen ger dig det du behöver 
både i fortsatta studier och framtida arbete. På 
Teknikprogrammet har du möjlighet att läsa ett 
utökat utbildningspaket på 300 poäng som ger 
dig en ännu bredare behörighet. 

TEKNIKVETENSKAP
Teknikvetenskap är inriktningen som 
förbereder dig för vidare studier, till exempel till 
ingenjör, antingen på högskola eller universitet. 
Du läser bl.a. kurser i matematik, fysik och 
teknik. Du utvecklar dina förmågor att lösa 
tekniska problem. Som programfördjupning 
läser du konstruktion, produktionskunskap 
och ledarskap och organisation. Detta ger dig 
fördjupade kunskaper inom flera olika områden.   

TE

SKÅNE

PROGRAMANSVARIG 
mathias.magnusson@eslov.se 
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Yrkesprogram (lärlingsutbildning)

VÅRD- &  
OMSORGS- 
PROGRAMMET
Vill du lära dig hur kroppen är uppbyggd och hur sjukdomar kan 
förebyggas och behandlas? Vill du lära dig livsstilens betydelse 
för hälsan? Vill du gå ett omväxlande program med tre dagar på 
arbetsplatsen och två dagar i skolan? Då är detta rätt program för dig.

Social omsorg, anatomi, psykiatri, 
funktionsförmåga och funktionsnedsättning 
är några exempel på kurser som ingår i 
utbildningen. Inom vård och omsorg jobbar du 
med människors hälsa. Utbildningen har fokus 
på människors lika värde och livskvalitet.

ARBETSFÖRLAGT  
LÄRANDE (APL)
Vård- och omsorgsprogrammet är ett 
lärlingsprogram vilket innebär att halva din 
utbildning är förlagd till olika arbetsplatser 
där du får erfarenheter och färdigheter inom 
områden som ingår i din utbildning. Du har en 
handledare på arbetsplatsen som du följer i det 
dagliga arbetet. Det är denna person som lär dig 
yrket i samverkan med yrkesläraren från skolan. 
Handledarna är utbildade genom vård- och 
omsorgscollege. 

Då halva din utbildningstid är APL är det 
viktigt att du vill gå en praktisk utbildning inom 

vård- och omsorg. Utbildningen ger dig stora 
möjligheter till arbete direkt efter gymnasiet 
likaväl som en bra grund till vidare studier, 
till exempel till sjuksköterska, fysioterapeut, 
sociolog eller andra yrken inom vård och 
omsorg. Yrkesutgången är undersköterska.

ELEVERNAS MOTIVERING TILL VAL 
AV PROGRAM:
• ”Jag vill jobba som undersköterska ett tag 

och sedan läsa vidare till barnmorska.”

• ”Jag valde Vård- och omsorgsprogrammet 
för att jag tycker det är intressant med både 
det sociala och det medicinska. Jag vill bli 
sjuksköterska.”

• ” Jag valde detta programmet för att jag 
vill bli kiropraktor, då är denna en bra 
grundutbildning som passar mig.”

VO

PROGRAMANSVARIG 
marit.porta-petersson@eslov.se  
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IDROTTS- 
UTBILDNINGAR
Nationell idrottsutbildning, NIU
Här kan du kombinera dina gymnasiestudier med en nationell 
idrottsutbildning, NIU, i bordtennis eller handboll. Denna utbildning 
går att kombinera med samtliga av våra program med undantag av 
lärlingsutbildningarna och Bygg- och anläggningsprogrammet.

ANTAGNINGSKRAV
För att du ska börja på NIU-utbildningen krävs 
att du kommer in på ett gymnasieprogram. 
Därför är det klokt att söka flera 
programalternativ.

FRÅGOR?
Kontakta NIU i handboll och bordtennis.

Bordtennis:
Idrottslärare Lisa Beltzén Jacobsson 
lisa.beltzen-jacobsson@eslov.se

Handboll:
Idrottslärare Richard Jönsson 
richard.jonsson@eslov.se

Du som börjar hos oss kan välja att kombinera 
dina gymnasiestudier med en nationell 
idrottsutbildning i bordtennis eller handboll. 
NIU är en elitidrottsutbildning och respektive 
specialidrottsförbund kommer att vara 
involverat i uttagningen till utbildningarna.

INNEHÅLL OCH OMFATTNING
Under din studietid i NIU kommer du att läsa 
400 poäng inom din idrott. Utbildningen pågår 
under hela din gymnasietid. NIU-utbildningen 
består av såväl praktisk träning som teoretisk 
fördjupning och syftar till individuell utveckling 
inom din idrott. Möjlighet att ha handboll i 
mindre omfattning finns också (200 poäng).

ANTAGNINGSFÖRFARANDE 
Antagningen till handboll respektive bordtennis 
sker i samarbete med Handbollsförbundet 
respektive Bordtennisförbundet. På Carl 
Engströmgymnasiets hemsida ligger länkar 
till ansökan för NIU. Sista ansökningsdag är 
den 1 december. Därefter blir du kallad till 
en provträning. Du ska sedan söka nationellt 
program precis som vanligt den 15 februari.

   N
IU

 EL
ITHANDBOLLGYMNASIUM
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Fotbollsutbildning
Kombinera dina gymnasiestudier med vår  
fotbollsutbildning. Fotbollsutbildningen går  
att kombinera med samtliga program med  
undantag av lärlingsutbildningarna och  
Bygg- och anläggningsprogrammet. 
 

Hos oss kan du välja att kombinera dina 
gymnasiestudier med vår fotbollsutbildning.  
Du tränar två pass i veckan i vår fina fotbollshall 
på konstgräs alternativt utomhus på naturgräs eller 
konstgräs. Det finns även tillgång till gym i anslutning 
till våra idrottshallar. Din fotbollsutbildning startar i 
årskurs 1.

INNEHÅLL OCH OMFATTNING
Fotbollsutbildningen pågår under de två första åren 
och består av såväl praktisk träning som teoretisk 
fördjupning och syftar till individuell utveckling.

ANTAGNINGSFÖRFARANDE 
I din ansökan till gymnasiet fyller du i att du vill gå på 
vår fotbollsutbildning. Sista ansökningsdag är den 15 
februari.

 

ANTAGNINGSKRAV
För att du ska börja på fotbollsutbildningen krävs  
att du kommer in på ett gymnasieprogram. Därför  
är det klokt att söka flera programalternativ.

FRÅGOR?
Instruktör Jesper Rubin 
jesper.rubin@eslov.se

37
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GYMNASIE- 
SÄRSKOLAN
Gymnasiesärskolan i Eslöv är en liten enhet som präglas av gemenskap 
och värme. Här blir alla elever sedda och det finns en närhet som gynnar 
elevernas pedagogiska och personliga utveckling.

NATIONELLT PROGRAM- HOTELL, 
RESTAURANG OCH BAGERI
På Hotell, restaurang och bageriprogrammet har 
vi som mål att eleverna efter fullgjord utbildning 
ska kunna arbeta och verka i samhället. 
Kurserna i programmet är anpassade för att 
ge eleverna en bra kunskapsbas inom olika 
områden.

Efter avslutade studier finns möjlighet till att 
arbeta inom områden som:

• lokalvård 

• servering 

• bageri

• reception

Utbildningen omfattar arbetsförlagt lärande som 
syftar till att förbereda eleverna för framtida 
yrkesval.

INDIVIDUELLT PROGRAM
Det individuella programmet är till för elever 
som behöver en utbildning som är anpassad för 
de egna förutsättningarna. På det individuella 
programmet har vi som mål att utbildningen 
ska ge kunskaper för ett så självständigt och 
aktivt liv som möjligt samt för att för att 
kunna delta i samhällslivet. Eleverna studerar 
ämnesområden istället för specifika kurser. 

På det individuella programmet finns även 
möjlighet att läsa vissa kurser från de nationella 
programmen.

ÄMNESOMRÅDEN
• språk och kommunikation

• individ och samhälle

• natur och miljö

• idrott och hälsa

• hem- och konsumentkunskap

• estetisk verksamhet

PROGRAMANSVARIG 
monica.rosberg@eslov.se  
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BEHÖRIGHETSKRAV
För att kunna söka ett yrkesprogram ska du ha 
minst godkända betyg i svenska, engelska och 
matematik och minst fem andra ämnen. För 
att söka ett högskoleförberedande program ska 
du ha godkända betyg i svenska, engelska och 
matematik och minst nio andra ämnen. 

För vissa program är dessa ämnen specificerade. 
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer 
information.

ANSÖKAN/ANTAGNING
Sista dagen för att ansöka till gymnasiet är 
den 15 februari. I april får du ett preliminärt 
antagningsbesked. 

Observera att den preliminära ansökan grundar 
sig på dina betyg från höstterminen i årskurs 
9 medan den slutgiltiga antagningen grundar 
sig på dina slutbetyg. Du har möjlighet att 
påverka dina antagningschanser till ett program 
beroende på dina resultat under vårterminen.

För dig som kommit in på ditt andrahandsval 
finns fortfarande chansen att komma in på 
ditt förstahandsval via reservantagningen som 
avslutas den 15 september. Alla elever i årskurs 
9 gör sin ansökan till gymnasiet via webben.  
Mer information kring ansökan får du av din 
studie- och yrkesvägledare på din grundskola.

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA  
OCH UNIVERSITET
Behörighet för ansökan till högskola och 
universitet är möjligt att läsa till på samtliga 
program, både på yrkes- och högskole-
förberedande program. Kurser som ger den 
grundläggande behörigheten är utöver svenska/
svenska som andra språk 1 som alla läser även 
svenska/svenska som andra språk 2 och 3 samt 
engelska 5 och 6.

POÄNG
Alla program omfattar 2 500 gymnasie-
poäng. Dessa poäng är uppdelade i gymnasie-
gemensamma ämnen, programgemensamma 
ämnen, inriktningskurser, programfördjupning, 
individuellt val och gymnasiearbete.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
I alla program finns en kärna av ämnen 
som är lika för alla som går programmet, så 
kallade gymnasiegemensamma ämnen. För 
ett yrkesprogram är de 600 poäng och för ett 
högskoleförberedande program är de mellan  
1 150 - 1 250 poäng.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
De programgemensamma ämnena är kurser 
som alla elever inom ett program läser. Dessa 
ämnen ger programmet sin karaktär. Ämnena  
är olika för olika nationella program

INRIKTNINGSKURSER
Inriktningskurserna är de kurser som är 
speciella för de olika inriktningarna som finns 
inom programmet. Inriktningskurserna kan 
börja första, andra eller tredje året. Kurserna  
har olika omfattning på de olika programmen.

PROGRAMFÖRDJUPNING
På varje program finns det programfördjupning. 
Omfattningen varierar beroende på vilket 
program du väljer. Ibland är kurserna bestämda 
av skolan och ibland kan du själv välja kurs 
beroende på vad du vill fördjupa dig i.

BEHÖRIGHET
Du har rätt att söka till en gymnasieutbildning 
från och med det år du avslutar årskurs 9 
på grundskolan och senast det år du fyller 
19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en 
gymnasieutbildning. För att kunna antas till  
ett gymnasieprogram måste du vara behörig.

INFÖR ANSÖKAN
Här hittar du information om hur ett program är uppbyggt och hur det 
går till med ansökan, antagning och behörighet.

41

YRKESPROGRAM

Gymnasiegemensamma ämen, 600 p

Inriktningar, minst 400 p Inriktningar, 300 - 600 p

Programfördjupning, högst 900 p Programfördjupning, 200 - 400 p

Gymnasiearbete, 100 p Gymnasiearbete, 100 p

Individuellt val, 200 p

Totalt 2 500 p Totalt 2 500 p

Individuellt val, 200 p

Programgemensamma ämnen,  
minst  400 p

Programgemensamma ämnen,  
250 - 450 p

Gymnasiegemensamma ämen,  
1 150 - 1 250 p

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
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ÖPPET HUS
Som vi har längtat efter att träffa dig! På vårt öppna hus får du möjlighet att på 
plats prata med våra elever och få veta mer om våra program. Våra elever visar  
dig gärna runt på skolan och det finns lärare tillgängliga för att svara på frågor. 

SKUGGA PÅ VÅR SKOLA
Att välja gymnasieskola och program kan vara svårt och även om du har  
bestämt dig för ett program kan du ha många frågor. Att testa att ”skugga”  
är därför en bra idé! Då får du möjlighet att vara med i undervisningen  
under en halv eller hel skoldag. 

Kontakta respektive programansvarig för att boka in en dag som passar.  
Du hittar kontaktuppgifter i slutet av varje programsida. 

BESÖK OSS

KONTAKT
TELEFON
0413-622 65 

E-POST
info.carlengstromgymnasiet@eslov.se

WEBB
eslov.se/carlengstromgymnasiet

KALENDER 
 
19 november  
Öppet hus 10.00–12.00 

1 februari  
Öppet hus 16.00–18.00

15 februari  
Sista ansökningsdagen  
till gymnasieskolan 

SOCIALA 
MEDIER
   
    Carl Engströmgymnasiet

    @carlengstromgymnasiet
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