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Din framtid – ditt val! 
Att välja gymnasieprogram är inte alltid enkelt. 
Men vi finns här för att hjälpa dig.

Här i Ljusdal har vi ett brett utbud av kultur, sport och naturupplevelser 
Du hittar oss i vackra Hälsingland, och kommunen är bland annat känd för ett 
världsunikt Street Art-galleri i Ljusdal, en populär cykelpark och skidbacke i 
Järvsö och världsarvet Hälsingegårdar.

Slottegymnasiet andas kreativitet, mångfald och 
glädje. Om du väljer att läsa ett gymnasieprogram hos 
oss så har du möjligheter att få en individuell studie-
plan med ett varierat innehåll.

Du kan kombinera dina studier på programmet med 
olika inriktningar och individuella val som till exempel
högskolespår, UF-företagande, besöksnäring, språk, 
musik, teater, specialidrott eller foto.

Du som är sportintresserad kan skräddarsy din 
utbildning med Rid & Häst eller Golf som special-
upplägg, eller  Fotboll eller Gevärsskytte som induvi-
duellt val. 

Oavsett om du väljer ett studieförberedande eller 
ett yrkesförberedande program så finns öppna vägar 
både till vidareutbildning på högskola eller direkt ut i 
arbetslivet efter studentexamen.

Vi har även internationella kontakter och en lång 
och prisad tradition av UF-företagande.

Varmt välkommen till oss!

 

"Slottegymnasiet en välskött 
och trivsam gymnasieskola  
som erbjuder en högkvalitativ 
gymnasieutbildning. Vi värnar 
om en bra miljö där trygghet 
och arbetsglädje för elever 
och personal ständigt är i  
fokus." - Jan Oskarsson, rektor
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Hemsida: www.slottegymnasiet.se
Facebook: /slottegymnasietljusdal 
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På Slottegymnasiet finns ett nyfiket klimat, gemenskap, 
engagemang och tydliga förväntningar på varandra. Lärande, 
goda resultat och en mångsidig utveckling står i centrum.

UF-företagande har en lång tradition hos oss i Ljusdal och 
flera av skolans elever har tagit emot priser för sina rika idéer. 

Skolan samarbetar med lokala företag och många elever 
blir erbjudna arbete direkt efter studenten.

Ta chansen och utveckla ditt intresse! Du kan välja 
mellan flera olika individuella val. Flera professionella 
musiker och sportprofiler verkar som mentorer på skolan.

Vi är den nära  
gymnasieskolan med 

de stora möjligheterna 
Viktigast för oss är att du trivs i våra händer. 

På Slottegymnasiet arbetar vi med inkludering. Alla elever 
ska bli sedda, få utrymme att utvecklas och känna sig trygga 
under sin tid hos oss. Det är en av hörnstenarna i vårt 
dagliga arbete.

 
För att skolarbetet ska fungera behöver man inte bara 
engagerade lärare och bra lokaler. Vi erbjuder mycket annat 
utöver det. Det behövs för att du ska nå dit du vill med  
dina studier. 

På nästa uppslag presenterar vi allt det där 
andra som vi erbjuder dig som elev på vår gymnasieskola.

.

Elev för en dag!
Vi hälsar dig i årskurs 9 välkommen på studiebesök! Under Elev för en dag hälsar du på hos det gymnasie-
program du är mest nyfiken på. Vi tar hand om dig under dagen och bjuder på lunch. Ett fantastiskt tillfälle  
för dig som kanske står och väger mellan två program eller inriktningar. 
Kontakta programansvarig lärare för mer information, uppgifterna finner du vid varje program. 

Nära till drömmarna

Nära till verkligheten

Nära till varandra

Nära nu, nära i morgon

Nära till tryggheten

Din framtid – ditt val! 
Att välja gymnasieprogram är inte alltid enkelt. 
Men vi finns här för att hjälpa dig.



Bibliotek
Mitt i skolan ligger Slottegymnasiets bibliotek. Vi hjälper 
dig med skolarbetet och här finns information, datorer 
och studieplatser. Självutlåningsstationen hjälper dig med 
dina biblioteksärenden när som helst under skoldagen. 

Biblioteket prenumererar även på ett antal databaser 
och hjälper dig med digitala sökstrategier.  
bibliotek.slottegymnasiet@ljusdal.se, 0651 - 184 40

Elevboende
Vi erbjuder ett tryggt och bekvämt boende nära skolan. Rum-
men är enkelrum med dusch/wc och internetuppkoppling. 

Få en lugn stund på rummet eller umgås med grannar i 
det gemensamma vardagsrummet. Varje korridor har ett 
fullt utrustat kök där du lagar din egen mat. Några  
hundra meter från elevhemmet ligger en livsmedelsaffär. 

Det finns också möjlighet att äta frukost och middag i 
skolans matsal. Elevhemspersonal finns tillgängliga även på 
kvällar och helger om du skulle behöva hjälp med något. 
siw.haggblom@ljusdalshem.se, 0651 - 686 67  
ingrid.hagman@ljusdalshem.se, 0651 - 686 62 

Skolrestaurang
Den mat som serveras hos oss lagas på skolan. Skol- 
restaurangen är KRAV-certifierad och i matlagningen 
används ekologiska livsmedel. 

Mat är viktigt för att orka prestera.  
Förutom lunch, serverar vi även frukost och  
middag på skolan för de som önskar och vill.
Frukost: mån 07.30-8.30, tis-fre 07.00-8.30.  
Pris: 20 kr. 
Middag: mån-tors 16.00-17.15.  
Pris: 40 kr.
margareta.svensson@ljusdal.se, 0651 - 184 17

Café
På Slottegymnasiet finns en cafeteria där elever och  
personal kan fika eller äta enklare lunchmat. Här erbjuds 
en avslappnad miljö där du kan umgås och få energi 
mellan lektionerna.

Caféet har ibland öppet kvällstid och på helger i sam-
band med att Slottehubben invigs. Läs mer om Slotte-
hubben på nästa uppslag. 
Anette Ädel, 0651 - 185 28 

Internationella utbyten
Vi håller dörrarna öppna mot omvärlden. Vi har inter-
nationella kontakter och ett utbyte med flera europeiska 
länder. Möjlighet att göra APL utomlands finns på våra 
yrkesprogram. 

Slotte ger dig kunskap, skratt,    utveckling och trygghet         
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Sedan år 2000 har teatereleverna på Slottegymnasiet 
genomfört en teateruppsättning tillsammans. 

Du har möljighet att välja teater som ett tillval i åk 2 
och åk 3. 

I kursen Scenisk gestaltning får du träning i att skåde-
spela och får erfarenhet av att stå på scen inför en publik. 

Ung Företagsamhet är en ideell organisation som sedan 
1980 verkar för att ge ungdomar möjlighet att utveckla 
kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap.

Under ett år på gymnasiet kan man driva företag med 
verkliga tjänster och varor. Eleverna får utveckla och 
träna på sin företagsamhet, kreativitet och sitt entre-
prenörskap. Varje UF-företag har minst en lärare/coach 
och till företaget knyts också en rådgivare från det lokala 
näringslivet.

Slottehubben

 

På Slottegymnasiet finns ett elevhälsoteam där 
skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- 
och yrkesvägledare ingår. Tillgång till skolläkare och 
skolpsykolog finns också. Din hälsa är viktig för 
att du ska lyckas med dina studier. Tveka inte att 
kontakta elevhälsan om du behöver någon att prata 
med, stöttning för att klara studierna eller råd om 
din hälsa.
Skolsköterska Irene Hylander, 0651 - 184 10
Skolsköterska Leine Kaleva, 0651 - 184 01
Kurator Anna ErikssonTomassone, 0651 - 184 09
Kurator Madeleine Lundholm, 0651- 184 56
Specialpedagog Elisabeth Hansen, 070-343 13 71
Studie- och yrkesvägledare Annalena Svedberg Levin,
 0651 - 184 11, Lena Olofsson, 0651 - 184 12, 
Jessica Eriksson 072-732 36 84

  
En verksamhet för dig som behöver hjälp med läxor,
arbeten, inlämningsuppgifter och/eller få stöd med 
planering och struktur av dina studier. Studieverk-
stan håller även öppet efter skoltid.
Karina Persson, 070-311 53 81

Elisabeth Hansen, elisabeth.hansen@ljusdal.se

Slotte ger dig kunskap, skratt,    utveckling och trygghet         

Studieverkstan

Scenisk gestaltningElevhälsa

Ung Företagsamhet

Nästa uppslag: 
Slottegymnasiet + 
Slottehubben = sant! 
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T I L L S A M M A N S  S K A P A R  V I  M E R

   DET HÄR ÄR 

SLOTTEHUBBEN             
Slottegymnasiet delar lokaler med Slottehubben 
som är Ljusdals kommuns verksamhets-
center för kultur och fritid. I Slottehubbens verk-
samhet ingår en inkluderande Musikskola och 
här finns EstradLjusdal, som arrangerar kurser 
och workshops på fritiden för barn och unga 
mellan 0-25 år.

På området finns även gym, skyttelokaler, 
dansstudio och Slottescenen med mera. 

Det gör det lätt för dig som elev att till 
exempel spela ett instrument, stå på scenen, 
motionera, dansa eller satsa på kampsport. 

Under 2018 har EstradLjusdal bland annat 
erbjudit kurser i graffiti, teater, keramik och 
dans  

Slottehubben samarbetar även med Norra 
Station som ligger i Ljusdal och är ett världsunikt 
galleri för Street Art.  

Slottehubben agerar möjliggörare för invå-
nare, föreningar och andra aktörer i hela kom-
munen. Vi verkar för att alla som bor i Ljusdal ska 
ha möjlighet att utvecklas och ha roligt, genom 
hela livet. 

Läs gärna mer på slottehubben.se

FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ SLOTTEGYMNASIET
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T I L L S A M M A N S  S K A P A R  V I  M E R

   DET HÄR ÄR 

SLOTTEHUBBEN             

VERKSTADSSKOLEVÄGEN 34
827 34 LJUSDAL

0651-185 37 
SLOTTEHUBBEN@LJUSDAL.SE

SLOTTEHUBBEN.SE
FB/SLOTTEHUBBEN

INSTA/SLOTTEHUBBEN

– Det finns en öppenhet och nyfikenhet hos många i Ljusdal. Jag 
växte upp i byn Arbrå några mil bort och vill ta reda på hur killar 
här har det nu, vad det finns för drömmar och utmaningar.

Projektet MANNEN MYTEN arbetar nära unga män i förort 
och glesbygd. Projektledarna Svante Tidholm, Shahab Ahma-
dian och Robert Petersén  engagerar under tre år elever och 
personal på endast tre utvalda platser i landet.

Trion arbetade tidigare tillsammans med projektet FATTA 
MAN som bland annat resulterade i  ett musikaliskt samarbete 
med Adam Tensta, podcasts med profiler som Erik Lundin och 
Nino Ramsby, informationsfilmer och det pedagogiska metod-
materialet ”Det börjar med mig”. Ordet spreds även interna-
tionellt med föreläsningar i bland annat Paris, Helsingfors och 
Washington.

– Med FATTA MAN fick vi stort gensvar bland unga som var less 
på sexuellt våld, både tjejer och killar. Med  MANNEN MYTEN 
vill vi istället ställa frågor: Hur skapas män? Hur blir vi olika be-
roende på var vi växer upp, vilka vi har omkring oss? Vad offrar 
vi för att få räknas som män, vad vinner vi? Hur kan vi göra för 
att bli friare och välja mer själva vad vi vill vara?, säger Svante. 

Sedan 2017 samarbetar Slottegymnasiet och Slotte-
hubben med ledarna för arvsfondsprojektet MANNEN 
MYTEN som jobbar med gymnasieungdomar kring 
manlighet.

"Hur kan vi göra för 
att bli friare och välja 
själva vad vi vill vara?"
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”Här på BF får man erfarenheter och kunskaper som 
behövs inför framtiden" - Lina

Du får prova på bland annat vandring, skidåkning och 
andra friluftsaktiviteter.

INRIKTNING

PEDAGOGISKT ARBETE
Ger dig kunskaper om barn i förskola, förskoleklass, skola 
och fritidshem samt fördjupade kunskaper om människor i 
olika åldrar som är i behov av särskilt stöd. Du får inblick i 
olika pedagogiska teorier som t.ex. Freniet och Reggio Emi-
lia. Utomhuspedagogik är en viktig kunskap där vi provar 
på olika aktiviteter utomhus.

EFTER AVSLUTAT PROGRAM
Programmet passar dig som har som mål att arbeta som till 
exempel barnskötare, elevassistent, förskolärare, lärare, skid-
lärare, personlig tränare, polis, idrottsledare, eller liknande.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som leder 
till en yrkesexamen och du kan direkt påbörja en yrkesbana 
eller fortsätta att studera på yrkeshögskola. Du har även 
möjlighet att få högskolebehörighet.
 Under utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande 
(APL). Det betyder att du under 17 veckor kommer att 
genomföra dina teoretiska kunskaper på en arbetsplats. Där 
har du möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper och får 
en inblick inom ditt yrkesområde. APL ger en fantastisk 
möjlighet att skapa kontakter i arbetslivet, vilket många 
tidigare elever har haft stor nytta av. Det finns också goda 
möjligheter till APL utomlands. Vi erbjuder två inriktningar 
från och med årskurs två:

INRIKTNING 

FRITID OCH HÄLSA
Ger dig kunskaper om människors fritid, olika friskvårds-
verksamheter, hälsa och hälsofrämjande arbete. Du får
kännedom om människor i olika åldrar som är i behov av 
särskilt stöd och om din egen friskvård och personliga
utveckling (må-bra-kunskap).

BARN - OCH FRITIDSPROGRAMMET
Vill du jobba med människor? Är du intresserad av att röra på dig och 
vill utveckla ditt ledarskap? Hos oss får du arbeta med din egen och 
andras utveckling. Hos oss får du kunskaper om  människor i olika  
åldrar och med olika förutsättningar. 
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BARN- & FRITIDSPROGRAMMET
ÅRSKURS 1
  
ÄMNE    POÄNG 
Engelska 5   100  GGÄ
Idrott & hälsa 1  100  GGÄ
Matematik 1a   100  GGÄ
Svenska 1   100  GGÄ
Hälsopedagogik  100  PGÄ
Kommunikation  100  PGÄ
Lärande & utveckling  100  PGÄ
Människors miljöer  100  PGÄ
Naturguidning 1  100  PFS
SAMMANLAGT   900

ÅRSKURS 2

ÄMNE    POÄNG 
Samhällskunskap 1a1  50  GGÄ
Naturkunskap 1a1  50  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
Naturkunskap 1a2  50  PGÄ
Pedagogiskt ledarskap  100  PGÄ
Samhällskunskap 1a2  50  PGÄ
Svenska 2   100  PGÄ
Specialpedagogik 1  100  PFS
INDVAL   100  IND

INRIKTNINGAR  300 

FRITID & HÄLSA  
Fritids- & friskvårds- 
verksamheter   200  IGÄ
Fritids & idrottskunskap 100  IGÄ

Kontakt: inger.markusson@ljusdal.se, 072-235 73 49

Programstruktur

PEDAGOGISKT ARBETE 
Barns lärande & växande 100  IGÄ
Pedagogiskt arbete  200  IGÄ

SAMMANLAGT   900 

ÅRSKURS 3
  
ÄMNE    POÄNG 
Historia 1a1   50  GGÄ
Religionskunskap 1  50  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
PFS kurs   100  PFS
INDVAL   100  IND
Gymnasiearbete  100  GYA

INRIKTNINGAR  400 

FRITID & HÄLSA  
Skapande verksamhet  100  PFS
Aktivitetsledarskap &  
äventyrsped.   100  PFS
Aktiviteter & upplevelser 100  PFS
 
PEDAGOGISKT ARBETE   
Skapande verksamhet  100  PFS
Specialpedagogik 2  100  PFS
Pedagogiska teorier & praktiker 100  PFS

SAMMANLAGT   600

Alla elever som läser på yrkesprogram på Slottegymnasiet 
läser grundläggande högskolebehörighet i åk 2 och åk 3.
Svenska 2 och 3, Engelska 6 samt Matematik 2. 
Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under åk 1 och 
får då läsa andra kurser istället.

FÖRKORTNINGAR 
GGÄ = Gymnasiegemensamma ämnen 
PGÄ = Prog.gemensamma karaktärsämnen 
IGÄ = Inriktningsgemensamma ämnen 
PFS = Programfördjupning - Skolans val 
PFE = Programfördjupning - Elevens val 
IND = Individuellt val   
GYA = Gymnasiearbete 
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EKONOMIPROGRAMMET
Denna utbildning utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi,
företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

”Jag ser fram emot att lära mig mer om  
företagande. Jag blir diplomerad gymnasie- 
ekonom och kan söka jobb direkt efter  
utbildningen eller studera vidare.”  
- Amanda

Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser 
används på bästa sätt för att tillgodose människors 
behov. Företagsekonomi utgår från företagets perspek-
tiv och utvecklar tillsammans med entreprenörskap de 
kunskaper som krävs för att starta och driva företag.  
 Under årskurs tre har du möjlighet att lära dig 
allt om Ungt Företagande, UF. Du lär dig att starta, 
driva och avveckla ett eget företag. Inom juridiken 
behandlas det svenska rättssystemet samt lagar som 
styr företag, organisationer och privatliv. Du kan även 
välja att läsa kurser som organisation och ledarskap 
samt marknadsföring. Vi erbjuder två inriktningar 
från årskurs två:
INRIKTNING 

EKONOMI
INRIKTNING 
JURIDIK

Vi gör flera studiebesök, bland annat till tingsrätten i 
Hudiksvall, där vi observerar en rättegång. Vi besöker 
även banker och företag. Utbildningen utvecklar elev-
ernas kunskaper om hur människor tänker, känner 
och handlar. I kursen kriminologi får du till exempel 
en djupare insikt i vad kriminalitet beror på. 

EFTER AVSLUTAT PROGRAM 
Du kan få ett jobb direkt efter studenten eller söka 
flera utbildningar i Sverige och utomlands. Med en 
ekonomiutbildning i ryggen har du även behörighet 
att studera vidare till journalist, polis eller psyko-
log. Exempel på arbetsplatser kan vara myndighe-
ter, banker, redovisningsbyråer, advokatbyråer eller 
marknadsföringsbyråer. Du har även alla verktyg du 
behöver för att starta ett eget företag när du läst Ung 
Företagsamhet.
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Kontakt: staffan.sodermark@ljusdal.se, 0651 - 185 12 

Programstruktur  

EKONOMIPROGRAMMET
ÅRSKURS 1
  
ÄMNE    POÄNG 
Engelska 5   100  GGÄ
Idrott & hälsa 1  100  GGÄ
Matematik 1b   100  GGÄ
Naturkunskap 1b  100  GGÄ
Samhällskunskap 1b  100  GGÄ
Svenska 1   100  GGÄ
Företagsekonomi 1  100  PGÄ
Privat juridik   100  PGÄ
Moderna språk 1  100  PGÄ 
SAMMANLAGT   900

ÅRSKURS 2

ÄMNE    POÄNG  
Engelska 6   100  GGÄ
Historia 1b   100  GGÄ
Matematik 2b   100  GGÄ
Samhällskunskap 2  100  GGÄ
Svenska 2   100  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
IND VAL   100  IND

INRIKTNINGAR  200 

Ekonomi EKEKO1  
Företagsekonomi 2  100  IGÄ
Ledarskap & organisation 100  PFS

Juridik EKEKOJ  
Rätten & samhället  100  PFS
Ledarskap & organisation 100  PFS

SAMMANLAGT  800  

ÅRSKURS 3

ÄMNE    POÄNG 
Svenska 3   50  GGÄ
Religionskunskap 1  50  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
Psykologi 1   100  GGÄ
IND VAL   100  IND
Gymnasiearbetet  100  GYA

INRIKTNINGAR  400 

EKONOMI EKEKO1  
Entreprenörskap &  
företagande   100  IGÄ
Matematik 3b   100  IGÄ
Affärsjuridik   100  PFS
Marknadsföring  100  PFS

JURIDIK EKEKOJ  
Affärsjuridik   100  PFS
Marknadsföring  100  PFS
Psykologi 2a   50  PFS
Filosofi 1   50  PFS
Kriminologi    100  PFS

SAMMANLAGT  800  

FÖRKORTNINGAR 
GGÄ = Gymnasiegemensamma ämnen 
PGÄ = Prog.gemensamma karaktärsämnen 
IGÄ = Inriktningsgemensamma ämnen 
PFS = Programfördjupning - Skolans val 
PFE = Programfördjupning - Elevens val 
IND = Individuellt val   
GYA = Gymnasiearbete 
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"Att sjunga och spela med andra på skoltid gör att allt känns  
lättare och roligare” - Marta

“ Jag hade aldrig hållit i en  
kamera innan jag började på 
media, nu älskar jag att fota”  
- Johannes

EFTER AVSLUTAT PROGRAM
Du är anställningsbar inom mediebranschen och
och du har kunskaper som även andra arbetsgivare
uppskattar. Du kan även välja att fortsätta med
högskolestudier direkt efter gymnasiet.

INRIKTNING

MUSIK
Det är något unikt med musikhuset på Slotte. Här får man 
vara sig själv och ägna sig åt sitt intresse tillsammans med 
andra likasinnade. Oavsett vilka musikaliska förkunskaper 
du har välkomnar vi dig om du vill utvecklas musikaliskt 
både enskilt och i grupp. Du tränas att bli en självständig in-
strumentalist/sångare och får mycket erfarenhet av att spela i
ensemble. Fokus är att utveckla en bred stilkännedom och 
bli van att stå på en scen och uppträda. Vi har Hälsinglands 
mest välutrustade musikhus med en “state of the art” studio, 
en professionell datasal och ett antal ensemblerum. Du har 
tillgång till alla lokaler i musikhuset till kl 21.00 på vardagar. 
Kom gärna och besök oss för att ta del av vår atmosfär! 

EFTER AVSLUTAT PROGRAM
Efter studenten har du förutom din musikaliska ut-
veckling tränat dina förmågor när det gäller samarbe-
te, lyhördhet, beslutsfattande och fått vana att arbeta 
kreativt. En del elever fortsätter att studera musik och 
det finns många olika förgreningar att söka sig vidare 
till. Ett musikprogram är en viktig grund om man vill 
arbeta med musik eftersom det inte går att läsa in
musikkurser på komvux. En del elever som har gått 
programmet har valt andra yrkesbanor men fortsätter 
med musik som ett välutvecklat fritidsintresse.

ESTETISKA PROGRAMMET
På det estetiska programmet blir 
det ofta god sammanhållning då 
man delar intressen och skapar till-
sammans, vilket är viktigt för att ha 
lust att lära. Här får du utveckla dig 
inom media eller musik och samti-
digt studera ämnen som gör att du 
i framtiden har möjlighet att gå på 
högskola. Du kan bli vad du vill men 
får också ha kul på resan!
Vi erbjuder två inriktningar:
INRIKTNING 

ESTETIK & MEDIA 

Foto, layout och grafisk design är i huvudsak det vi 
håller på med. Med bild och text som verktyg arbetar 
vi mycket med hur information och kommunikation 
fungerar. Vad är det egentligen som får människor att 
köpa ett budskap?

Fotografisk bild är en stor del av vårt kunskaps-
område och vi erbjuder tre kurser i detta ämne. Hos 
oss har vi en professionellt utrustad fotostudio och vi 
använder oss fortfarande av de analoga metoderna i 
mörkrummet. Vi börjar fotokurserna i mörkrummet 
och lär oss samtidigt om digital fotografering. Du lär 
dig även att filma och redigera hos oss. De senaste tre 
åren har elever från oss vunnit titeln "Årets ungdoms-
fotograf" i Riksfoto-SM.

På Estetik och Media får du även lära dig att skriva
journalistiska texter, arbeta med grafisk
formgivning och skapa manus och underlag till
trycksaker och webben.

Kontakt: 
hans.johansson@ljusdal.se, 072 - 571 38 19 (Musik)
ulf.hagberg@ljusdal.se, 0651 - 184 30 (Estetik & Media)

Du kan bli vad du vill men får också ha kul på resan!
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ESTETISKA PROGRAMMET
ÅRSKURS 1
  
ÄMNE    POÄNG 
Engelska 5   100  GGÄ
Idrott & hälsa 1  100  GGÄ
Matematik 1b   100  GGÄ
Naturkunskap 1b  100  GGÄ
Svenska 1   100  GGÄ
Estetisk kommunikation 1 100  PGÄ
  
INRIKTNINGAR  300  

ESTETIK OCH MEDIA  
Digitalt skapande 1  100  IGÄ
Medieproduktion 1  100  IGÄ
Fotografisk bild 1  100  PFS

MUSIK  
Instrument & sång 1  100  IGÄ
Ensemble med körsång 100  IGÄ
Rytmik    100  PFS

SAMMANLAGT  900

ÅRSKURS 2

ÄMNE    POÄNG 
Engelska 6   100  GGÄ
Historia 1b   100  GGÄ
Svenska 2   100  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
Samhällskunskap 1b  100  GGÄ
IND VAL   100  IND
  
INRIKTNINGAR  200  

Estetik och media  
Medieproduktion 2  100  IGÄ
Medier, samhälle och kom. 1 100  IGÄ
Fotografisk bild 2  100  PFS

Musik  
Instrument & sång 1    IGÄ
Instrument eller sång 2 100  PFS
Ensemble med körsång (Forts.) 100  IGÄ
Musikproduktion 1  100  PFS
Gehörs- och musiklära 1 100  IGÄ

SAMMANLAGT  700

ÅRSKURS 3  

ÄMNE    POÄNG 
Historia 2b-kulturer  100  GGÄ
Religionskunskap 1  100  GGÄ
Svenska 3   100  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
Konstarterna och samhället 100  GGÄ
IND VAL   100  IND
Gymnasiearbetet  100  GYA

INRIKTNINGAR  300  
 
Estetik och media  
Digitalt skapande 2  100  PFS
Fotografisk bild 3  100  PFS
Film- och TV-kunskap 1 100  PFS

Musik  
Instrument eller sång 2 100  PFS
Ensemble 2   100  PFS
Gehörs- & musiklära 2 100  PFS

SAMMANLAGT  900

FÖRKORTNINGAR 
GGÄ = Gymnasiegemensamma ämnen 
PGÄ = Prog.gemensamma karaktärsämnen 
IGÄ = Inriktningsgemensamma ämnen 
PFS = Programfördjupning - Skolans val 
PFE = Programfördjupning - Elevens val 
IND = Individuellt val   
GYA = Gymnasiearbete 

Programstruktur
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Vi är ett TeknikCollege - en kvalitetsstämpel på ut-
bildningar där kommuner, utbildningsanordnare
och företag samverkar för att öka kvaliteten på 
tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära 
samarbete med regionens företag utformas innehållet 
i utbildningen så att det passar industrins framtida 
behov och gör det lättare att få jobb efter skolan.
 Industrikunskaperna är internationella och under 
År 2 och 3 är det här en lärlingsutbildning, det
innebär att halva tiden görs som APL (Arbetsplats-
förlagt lärande) på olika företag. Vi tänker miljömed-
vetet och strävar efter jämställdhet. Vårt upplägg på 
Slottegymnasiet ger eleverna ”Heta arbeten”, truckut-
bildning och traverskort, på företagens begäran.
Vår utbildning passar dig som vill ha en kvalificerad 
yrkesutbildning och är redo att ta steget direkt ut i 
arbetslivet.

Vi erbjuder två inriktningar:
INRIKTNING

PRODUKT & MASKINTEKNIK
Möjlighet att ta Grönt kort CNC.

Vår utbildning passar dig som vill ha en kvalificerad yrkesutbildning 
och är redo att ta steget direkt ut i arbetslivet. 

INRIKTNING

SVETSTEKNIK
Metoder: MMA, TIG, MIG/
MAG mm.

Inom båda inriktningarna får 
du arbeta med marknadsföring, 
design, problemlösning och 
olika projekt.  
 Inom programmet erbjuder vi även högskoleförbe-
redande kurser och ett högskolespår för vidare studier. 
Möjligheter finns till sommarjobb under utbildnings-
tiden.

EFTER AVSLUTAT PROGRAM
Utbildningen passar även för dig som vill jobba in-
ternationellt och få värdefull arbetslivserfarenhet. Du 
som efter utbildningen vill läsa vidare kan utbilda dig 
till bland annat ingenjör, verktygsmakare, konstruktör 
mm. Det finns stora chanser till anställning efter avslu-
tad utbildning.

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET 

"Det är intressant hur man kan bearbeta en järnbit 
och goda jobbmöjligheter" - Anton
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INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET
ÅRSKURS 1
ÄMNE    POÄNG 
Engelska 5   100  GGÄ
Idrott & hälsa 1  100  GGÄ
Matematik 1a   100  GGÄ
Svenska 1   100  GGÄ
Produktionsutrustning 1 100  PGÄ
CAD 1    50  PFS
CAD 2    50  PFS
Tillverkningsunderlag 1 100  IGÄ/
PFS

INRIKTNINGAR  200

PRODUKTION  
Datorstyrdproduktion 1 100  IGÄ
Datorstyrdproduktion 2 100  PFS

SVETS  
Svetstgrund   100  IGÄ
Kälsvets 1   100  IGÄ

SAMMANLAGT  900

ÅRSKURS 2  
ÄMNE    POÄNG 
Samhällskunskap 1a1  50  GGÄ
Naturkunskap 1a1  50  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
Människan i Industrin  100  PGÄ
CAD/CAM   100  PFS
Tillverkningsunderlag 2 100  PFS
PFS-Kurs   100  PFS
INDVAL   100  IND

INRIKTNINGAR  400  

PRODUKTION  
Produktionsutrustning 2 100  IGÄ
Datorstyrd produktion 3 100  PFS
Datorstyrd produktion 4 100  PFS
Utökat program för att  
erhålla diplom   100  PFS

SVETS  
Datorstyrd produktion 1 100  PFS
Datorstyrd produktion 2 100  PFS
Stumsvets 1   100  PFS
Utökat program för att  
erhålla diplom   100  PFS

SAMMANLAGT  1000

ÅRSKURS 3  
ÄMNE    POÄNG 
Historia 1a1   50  GGÄ
Religionskunskap 1  50  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
Industritekniska processer 1 100  PGÄ
Produktionskunskap 1  100  PGÄ
Produktutveckling 1  100  IGÄ
PFS-Kurs   100  PFS
INDVAL   100  IND
Gymnasiearbete  100  GYA

INRIKTNINGAR  200 

PRODUKTION  
Utökat program för att 
erhålla diplom   200  PFS

SVETS  
Utökat program för  
att erhålla diplom  200  PFS

SAMMANLAGT  900

Elev kan välja diplomerad utbildning till åk 2 vilket innebär att 
eleven läser totalt 2800p istället för 2500p. 

Alla elever som läser på yrkesprogram på Slottegymnasiet 
läser grundläggande högskolebehörighet i åk 2 och åk 3.
Svenska 2 och 3, Engelska 6 samt Matematik 2. 
Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under åk 1 och 
får då läsa andra kurser istället.

FÖRKORTNINGAR 
GGÄ = Gymnasiegemensamma ämnen 
PGÄ = Prog.gemensamma karaktärsämnen 
IGÄ = Inriktningsgemensamma ämnen 
PFS = Programfördjupning - Skolans val 
PFE = Programfördjupning - Elevens val 
IND = Individuellt val   
GYA = Gymnasiearbete 

Kontakt: susanne.hall.fredholm@ljusdal.se, 0651 - 185 67

Programstruktur
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Naturbruksprogrammet är ett brett yrkesprogram 
med många möjligheter. Programmet vilar på områ-
den som biologi, teknik och entreprenörskap. 

Vi vänder oss till elever som vill arbeta med växter, 
djur, mark, vatten eller skog. Hos oss kommer du att 
tränas i att granska och reflektera kritiskt över hur 
naturen kan brukas på ett hållbart sätt.  

Vi erbjuder två inriktningar:

INRIKTNING 

DJURVÅRD
Älskar du djur och vill göra stor del av din utbildning 
genom arbetsplatsförlagt lärande? 
 Då har vi utbildningen för dig. Naturbrukspro-
grammet med inriktningen djurvård är en treårig 
utbildning som förbereder dig för olika yrken med 
djuranknytning i branschen. Hos oss blir du en 
djurvårdare med en allsidig och bred utbildning som 
gör dig väl förberedd inför arbetslivet. Utbildningen 
ger kunskap om olika djurarters ursprung, beteende, 
skötsel, behov, hälsa samt om relevant utrustning och 
anläggningar. 
 Vi lägger stor vikt att du får en förståelse för 
miljöns betydelse för djurs beteende och välmående 
samt att du ska kunna ge information och vägleda 
om djur i olika sammanhang. Idag omsätter näringen 
inom djurbranschen många miljoner per år och som 
elev hos oss får kunskap om företagande och entre-
prenörskap. Under år 1 kommer du att förberedas 
för de kommande arbetsuppgifterna. År 2 och 3 läser 
du som lärling vilket innebär att du är på APL minst 
50% av din studietid. Detta ger också ger ett högre 
studiebidrag.
 Du har en månads sammanhängande lärlingstid 
och en månad på skolan som varvas under två år. 
Mycket av undervisningen kommer då att ske på de 
arbetsplatser som du befinner sig på.  

Vår utbildning passar dig som vill ha en kvalificerad yrkesutbildning 
och är redo att ta steget direkt ut i arbetslivet. 

Fler av utbildningsmomenten sker på annan ort och 
år 3 gör vi en resa utomlands för att studera interna-
tionell djurhållning. Vår utbildning passar dig som 
vill ha en kvalificerad yrkesutbildning och är redo 
att ta steget direkt ut i arbetslivet. På skolan finns ett 
djurhus med de vanligaste sällskapsdjuren samt en 
appellplan men agillityhinder för träning av hund.
 Du har möjlighet att får zoobehörighet, grönt kort 
inom djurvård, jägarexamen, motorsågskort, röj-
sågskort och förarbevis till fyrhjulning. Du kan även 
läsa grundläggande högskolebehörighet.

EFTER UTBILDNINGEN  
Vid komplettering med basår kan du studera 
djursjuksköterska, etologi & djurskydd,
biologi, veterinär, agronom och zoolog. Tänkbara 
arbetsplatser är zooaffär, djurpark, djursjukhus, hund-
dagis.

INRIKTNING  

SKOG
Det här är inriktningen för dig som vill arbeta inom 
skogsbruk. Vi erbjuder tre olika profiler från och med 
årskurs två: 

PROFIL

MASKIN
Maskinprofilen är praktisk körning på “verkliga” 
uppdrag. Den största delen av maskinutbildningen 
består av praktisk körning i fält, där eleverna delas in i 
två grupper. 
 Du jobbar i två skift med bland annat två nya skör-
dare och sex nya skotare. Här får du och övriga elever 
arbeta som en enskild avverkningsgrupp där det ingår 
övningar med maskinvård, reparationer, apterings-
uppföljning och felsökning. 

NATURBRUKSPROGRAMMET 

”Jag har ett stort djurintresse och här får jag lära mig att ta hand 

om olika sorters djur. Praktiska ämnen blandas med teoretiska 

och ger en bra bredd.” - Martin
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”Skogen tar aldrig slut och är rolig och avkopplande att jobba med. 

Mitt mål är att bli skogsmästare.” - Linn

PROFIL

JAKT OCH NATURGUIDE
På inriktningen Jakt- och Naturguide får du prova på 
flera olika jaktformer. Vi varvar teori och praktik som, 
tillvaratagande, artkännedom, viltvård, skytte och 
jaktlagstiftning. Här ingår jaktledarutbildning, re-
presentationsjakt, kötthantering och trofémontering. 
Du erbjuds göra din APL vid ett jaktgods eller annan 
anläggning avsedd för jakt. Eftersök, fiske, naturguid-
ning, fåglar och uppfödning är andra delar som ingår 
i utbildningen. 

PROFIL

BIOENERGI
Från skogen till värmepannan är det Bioenergiut-
bildningen riktar in sig på. Fokus ligger på modern 
bioenergiproduktion med skogen som bas, med bland 
annat grotskotning. Utbildningen bedrivs i nära sam-
arbete med näringslivet. 
 Viss utbildning kommer att ske på annan ort. Kur-
serna som ingår handlar om förnybar energi, lastma-
skin och truck och terrängtransporter. 

Alla elever på inriktningen Skog har möjlighet att ta 
Grönt kort för Natur- och kulturmiljövård. Grönt kort 
krävs idag av de flesta bolag och är ett bevis på att du 
har de “gröna kunskaper” som behövs för att få arbeta 
inom skogsbruket. I undervisningen ingår att du skall 
kunna använda och sköta maskiner och utrustningar 
som används i ett aktivt skogsbruk. Du får lära dig att 
arbeta självständigt och i arbetslag. Under tre år har du 
minst 15 veckors praktik. 

EFTER UTBILDNINGEN
Valbara kurser ger högskolebehörighet till exempelvis 
skogsmästare eller viltförvaltare.  Efter utbildningen 
kan du arbeta som till exempel skogsmaskinförare, 
skogs- och naturvårdare, egen företagare, lärare inom 
gröna sektorn, arbetsledare, jakt- och viltvårdare. 



NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING

DJURVÅRD 
ÅRSKURS 1
ÄMNE    POÄNG 
Engelska 5   100  GGÄ
Idrott & hälsa 1  100  GGÄ
Matematik 1a   100  GGÄ
Svenska 1   100  GGÄ
Naturbruk    200  PGÄ
Biologi     100  PGÄ
Djuren i naturbruken  100  IGÄ
Sällskapsdjur 1   100  PFS
SAMMANLAGT  900

ÅRSKURS 2

ÄMNE    POÄNG 
Samhällskunskap 1a1  50  GGÄ
Naturkunskap 1a1  50  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
Entreprenörskap  100  PGÄ
Djurhållning    100  IGÄ
Djurens biologi  100  IGÄ
Djurens hälsa och sjukvård 1 100  PFS
Valbara kurser till åk 2  200  PFE
PFS    100  PFS
INDVAL   100  IND
SAMMANLAGT  900

ÅRSKURS 3

ÄMNE    POÄNG 
Historia 1a1   50  GGÄ
Religionskunskap 1  50  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
Bevarandebiologi  100  PFS
Valbara kurser till åk 2  200  PFE
PFS    100  PFS
INDVAL   100  IND
Gymnasiearbete  100  GYA
SAMMANLAGT  700

Alla elever som läser på yrkesprogram på Slottegymnasiet 
läser grundläggande högskolebehörighet i åk 2 och åk 3.
Svenska 2 och 3, Engelska 6 samt Matematik 2. 
Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under åk 1  
och får då läsa andra kurser istället.

FÖRKORTNINGAR 
GGÄ = Gymnasiegemensamma ämnen 
PGÄ = Prog.gemensamma karaktärsämnen 
IGÄ = Inriktningsgemensamma ämnen 
PFS = Programfördjupning - Skolans val 
PFE = Programfördjupning - Elevens val 
IND = Individuellt val   
GYA = Gymnasiearbete ÅRSKURS 1

Programstruktur
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Kontakt: 
carina.byren@ljusdal.se, 070 - 190 63 29 (Djurvård)
olle.gunnarsson@ljusdal.se, 073 - 274 62 34 (Skog)

ÅRSKURS 1

ÄMNE    POÄNG 
Engelska 5   100  GGÄ
Idrott & hälsa 1  100  GGÄ
Matematik 1a   100  GGÄ
Svenska 1   100  GGÄ
Naturbruk    200  PGÄ
Biologi 1   100  PGÄ
Motor- o röj.m.såg 1   100  IGÄ
Skogsskötsel 1   100  PFS
SAMMANLAGT  900

ÅRSKURS 2

ÄMNE    POÄNG 
Samhällskunskap 1a1  50  GGÄ
Naturkunskap 1a1  50  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
Naturbruk    50  PGÄ
Entreprenörskap   100  PGÄ
Marken o växt. Biologi 100  IGÄ
PFS-Kurs   100  PFS
INDVAL   100  IND

INRIKTNINGAR  300

MASKIN  
Virkeslära   100  PFS
Terrängtransporter   100  PFS
Virkestp. skotare   100  PFS
 
BIO  
Virkeslära   100  PFS
Terrängtransporter   100  PFS
Virkestp. skotare   100  PFS

JAKT  
Virkestp. skotare   100  PFS
Terrängtransporter   100  PFS
Jakt & viltvård 1    100  PFS

SAMMANLAGT  850   

ÅRSKURS 3

ÄMNE    POÄNG 
Historia 1a1   50  GGÄ
Religionskunskap 1  50  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
Mångbruk av skog   50  PGÄ
PFS-Kurs   100  PFS
INDVAL   100  IND
Gymnasiearbete  100  GYA
  
INRIKTNINGAR  300

MASKIN  
Avverkningsmaskiner  100  PFS
Skogsmaskiner spec.  200  PFS
  
BIO  
Lastmaskiner & truck   100  PFS
Förnybar energi   100  PFS
Energiteknik   100  PFS

JAKT  
Jakt & viltvård 2    200  PFS
Virkeslära   100  PFS

SAMMANLAGT  750

Alla elever som läser på yrkesprogram på Slottegymnasiet 
läser grundläggande högskolebehörighet i åk 2 och åk 3.
Svenska 2 och 3, Engelska 6 samt Matematik 2. 
Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under åk 1  
och får då läsa andra kurser istället.

FÖRKORTNINGAR 
GGÄ = Gymnasiegemensamma ämnen 
PGÄ = Prog.gemensamma karaktärsämnen 
IGÄ = Inriktningsgemensamma ämnen 
PFS = Programfördjupning - Skolans val 
PFE = Programfördjupning - Elevens val 
IND = Individuellt val   
GYA = Gymnasiearbete ÅRSKURS 1

Programstruktur

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING

SKOG
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Tycker du att matte, fysik, kemi och biologi är intres-
sant? Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig. 

Vårt sätt att jobba är typiskt för naturvetare, med 
det menas att vi varvar teori med laborationer och 
experiment. Detta gör vi både i klassrummen och 
som fältstudier och studiebesök. Ibland sker arbetet 
individuellt, ibland i grupp. Du kommer att jobba 
med problemlösning, lite som en kriminalare; ta reda 
på fakta och bearbeta detta på ett kritiskt sätt och dra 
logiska slutsatser. 

Vi erbjuder två inriktningar:
INRIKTNING 

NATURVETENSKAP
Ger fördjupning i ämnena biologi, fysik, kemi 
och matematik.

Naturvetenskapsprogrammet ger den bredaste högskoleförberedelsen. 
Hos oss utvecklar du dina kunskaper om sammanhang i naturen,  
livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. 

INRIKTNING 

NATURVETENSKAP & SAMHÄLLE
Ger kunskaper inom ämnena naturvetenskap, sam-
hällskunskap och geografi. 

EFTER AVSLUTAT PROGRAM
Du som läser Naturvetenskapsprogrammet får den 
bredaste behörigheten att söka till universitet och 
högskolor. Du kan bland annat läsa vidare till läkare, 
ekonom, biolog, ingenjör, journalist, matematiker, 
jägmästare, fysiker, politiker, kriminolog, kemist  
eller psykolog.

Hela Sverige ropar efter fler naturvetare och även 
internationellt är möjligheterna till intressanta upp-
drag och arbeten stora. I samarbete med oss på skolan 
kommer du att kunna välja din egen utbildningsprofil 
så att den passar dig och din framtid! 

NATURVETENSKAPS-
PROGRAMMET 

”Den här utbildningen passar de nyfikna och ambitiösa. 
Mitt mål är att bli läkare.” - Sarah
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ÅRSKURS 3 
 
ÄMNE    POÄNG 
Religionskunskap 1  50  GGÄ
Svenska 3   100  GGÄ
Idrott & Hälsa 1    GGÄ
Historia 1b   100  GGÄ
Naturvetenskaplig Spec. 100  PFS
IND VAL   100  IND
Gymnasiearbete  100  GYA

INRIKTNINGAR  300

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE (NAS)
Geografi 1   100  IGÄ
Samhällskunskap 3  100  PFS
Matematik 4    100  PFS

NATURVETENSKAP (NAN)  
Fysik 2    100  IGÄ
Matematik 4   100  IGÄ
Matematik 5    100  PFS

SAMMANLAGT   850

FÖRKORTNINGAR 
GGÄ = Gymnasiegemensamma ämnen 
PGÄ = Prog.gemensamma karaktärsämnen 
IGÄ = Inriktningsgemensamma ämnen 
PFS = Programfördjupning - Skolans val 
PFE = Programfördjupning - Elevens val 
IND = Individuellt val   
GYA = Gymnasiearbete 

ÅRSKURS 1 
 
ÄMNE    POÄNG 
Engelska 5   100  GGÄ
Idrott & Hälsa 1  100  GGÄ
Matematik 1c   100  GGÄ
Matematik 2c   50  GGÄ
Samhällskunskap 1b  100  GGÄ
Svenska 1   100  GGÄ
Biologi 1   100  PGÄ
Kemi 1    100  PGÄ
Fyskik 1a   50  PGÄ
Moderna språk 1  100  PGÄ
SAMMANLAGT  900 

ÅRSKURS 2 
 
ÄMNE    POÄNG 
Engelska 6   100  GGÄ
Matematik 2c   50  GGÄ
Matematik 3c   100  GGÄ
Svenska 2   100  GGÄ
Idrott & Hälsa 1    GGÄ
Fyskik 1a   100  PGÄ
IND VAL   100  IND

INRIKTNINGAR  200

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE (NAS)
Biologi 2   100  IGÄ
Samhällskunskap2  100  IGÄ

NATURVETENSKAP (NAN)  
Biologi 2   100  IGÄ
Kemi 2    100  IGÄ

SAMMANLAGT  750 

  

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Programstruktur

Kontakt: Linda Junfors linda.junfors@ljusdal.se
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Nu studieförberedande!
Vill du arbeta med mat och upplevelser? Hos oss får du både en 
yrkesexamen och grundläggande studieförberedande behörighet. 
Från och med ht 2018 erbjuder vi en ny internationell profil. 

NYA! RESTAURANG - &
LIVSMEDELSPROGRAMMET 

”Vi har roligt tillsammans och jag får göra det jag gillar mest 

- att laga mat.”  - Bas

KÖK & SERVERING

Vill du bli kock, hovmästare eller servitör? I arbe-
tet med vår egen restaurang Pärlan får du mycket 
praktisk träning. Vi serverar lunch till våra gäster flera 
gånger i veckan och arbetar med temakvällar och 
olika evenemang.

INRIKTNING 
 
 
Första året hos oss är ett basår. Vi lär dig grunder-
na i matlagning och servering. Vi tränar praktiskt 
och jobbar med gäster i vår egen restaurang Pärlan. 
Under andra året gör du praktik på restauranger och i 
storkök, och under tredje året fokuserar vi på inter-
nationella projekt. Vi är internationellt profilerade 
och åker under de tre åren på flera studieresor, mässor 
samt studiebesök.

Vi har en tydlig miljöprofil på programmet och är 
numera KRAV-certifierad. 

Alla lektioner är lärarledda och vi tar oaa in gäst-
lärare och har föreläsningar av olika kända profiler 
inom yrket. Bland annat har Leif Mannerström, 
Tommy Myllymäki, Carina Brydling och Eric 
Måneld haft temadagar hos oss. Hösten 2017 
samarbetade vi med tv-produktionen Wild Kids. 
15-20 veckors praktik ingår i utbildningen. Den 
kan göras i Sverige eller utomlands. 

EFTER AVSLUTAT PROGRAM 
Att arbeta med mat och turism är roligt, modernt 
och internationellt! Du kan arbeta på restaurang-
er både i Sverige och utomlands, i personal- och 
skolrestauranger, på sjukhem och servicehem, i 
snabbmatsrestauranger och matbutiker eller utbil-
da dig vidare på högskola.

Inte sällan har våra elever blivit framgångsrika 
både lokalt och i övriga Sverige. Vår föredetta elev 
Filip Fastén blev Årets kock 2014, både lokalt och 
i övriga Sverige.
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Kontakt: lotta.lindqvist@ljusdal.se, 0651 - 184 72

ÅRSKURS 2 

ÄMNE    POÄNG 
Historia 1a1   50  GGÄ
Religionskunskap 1  50  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
Mat & dryck i kombination 100  PGÄ
Service och bemötande 2 100  IGÄ
Drycker och ansvarsfull serv. 100  PFS
Matlagning 3   200  PFS
PFS-Kurs   100  PFS
INDVAL   100  IND
Gymnasiearbete  100  GYA
SAMMANLAGT  900

Alla elever som läser på yrkesprogram på Slottegymnasiet 
läser grundläggande högskolebehörighet i åk 2 och åk 3.
Svenska 2 och 3, Engelska 6 samt Matematik 2. 
Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under åk 1 och 
får då läsa andra kurser istället.

FÖRKORTNINGAR 
GGÄ = Gymnasiegemensamma ämnen 
PGÄ = Prog.gemensamma karaktärsämnen 
IGÄ = Inriktningsgemensamma ämnen 
PFS = Programfördjupning - Skolans val 
PFE = Programfördjupning - Elevens val 
IND = Individuellt val   
GYA = Gymnasiearbete 

ÅRSKURS 1 
 
ÄMNE    POÄNG 
Engelska 5   100  GGÄ
Idrott & hälsa 1  100  GGÄ
Matematik 1a   100  GGÄ
Svenska 1   100  GGÄ
Hygien    100  PGÄ
Branschkunskap inom res. 100  PGÄ
Service och bemötande 100  PGÄ
Matlagning 1   100  IGÄ
SAMMANLAGT  800

ÅRSKURS 2 
  
ÄMNE    POÄNG 
Samhällskunskap 1a1  50  GGÄ
Naturkunskap 1a1  50  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
Livsmedel & näringskunskap 100  PGÄ
Servering 1   100  IGÄ
Bageri 1   100  PFS
Matlagning 2   200  PFS
PFS-Kurs   100  PFS
INDVAL   100  IND
SAMMANLAGT  800

  

RESTAURANG- & LIVSMEDELSPROGRAMMET
Programstruktur
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Hos oss får du en utbildning där alla ämnen kom-
pletterar varandra och samverkar. Vi jobbar ofta över 
ämnesgränserna, exempelvis med något aktuellt tema, 
för att ge dig bredd och nya sätt att tänka. 
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig möjlighet att 
fördjupa dig inom dina intresseområden genom våra 
programfördjupningskurser och de individuella valen.

INRIKTNING

SAMHÄLLSVETENSKAP 

Du får förutom viktiga kunskaper och förståelse om 
samhälle, kultur och omvärld också färdigheter i språk, 
modern teknik och utvecklar ditt sätt att tänka och ut-
trycka åsikter. Samhällsvetenskapsprogrammet öppnar 
de flesta dörrar för dig och ger dig viktiga verktyg för 
högskole- och universitetsstudier samtidigt som det ger 
dig en bred allmänbildning. 

EFTER AVSLUTAT PROGRAM 
Hos oss får du en bred utbildning inom framför allt 
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Ut-
bildningen, som är högskoleförberedande, ger dig goda 
förutsättningar för såväl fortsatta studier som arbete 
direkt efter studenten. Exempel på yrken som du kan 
studera till efter samhällsprogrammet är socionom, 
designer, journalist, psykolog, polis, statsvetare, lärare, 
förskolelärare, advokat, IT-chef, brandman och fotograf 
för att nämna några.

SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET 

”Att gå samhällsprogrammet var aldrig ett val för mig. 

Det var en självklarhet” - Emilia

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intres-
serad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar, 
både lokalt och globalt. Här tar vi upp frågor som rör demokrati, 
kommunikation, etik, genus och miljö.
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ÅRSKURS 3
  
ÄMNE    POÄNG 
Svenska 3   100  GGÄ
Idrott & Hälsa 1    GGÄ
Filosofi 1   50  PGÄ
Psykologi 1   50  PGÄ
Samhällskunskap 3  100  IGÄ
Hållbart Samhällsbygg. 100  PFS
Historia 3   100  PFS
Geografi 2   100  PFS
IND VAL   100  IND
Gymnasiearb.   100  GYA
SAMMANLAGT  800 

FÖRKORTNINGAR 
GGÄ = Gymnasiegemensamma ämnen 
PGÄ = Prog.gemensamma karaktärsämnen 
IGÄ = Inriktningsgemensamma ämnen 
PFS = Programfördjupning - Skolans val 
PFE = Programfördjupning - Elevens val 
IND = Individuellt val   
GYA = Gymnasiearbete   

ÅRSKURS 1  

ÄMNE    POÄNG 
Engelska 5   100  GGÄ
Svenska 1   100  GGÄ
Matematik 1b   100  GGÄ
Naturkunskap 1b  100  GGÄ
Idrott & Hälsa 1  100  GGÄ
Samhällskunskap 1b  100  GGÄ
Historia 1b   100  GGÄ
Religionskunskap 1  50  GGÄ
Moderna språk 1  100  PGÄ
SAMMANLAGT  850
 
ÅRSKURS 2  

ÄMNE    POÄNG 
Engelska 6   100  GGÄ
Matematik 2b   100  GGÄ
Svenska 2   100  GGÄ
Idrott & Hälsa 1    GGÄ
Moderna språk 2  100  PGÄ
Geografi 1   100  IGÄ
Historia 2a   100  IGÄ
Samhällskunskap 2  100  IGÄ
Religionkunskap 2  50  IGÄ
IND VAL   100  IND
SAMMANLAGT  850

  

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Programstruktur

Kontakt: Kerstin Bergek, 0651 - 185 13
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Vård- och omsorgsprogrammet är möjligheternas program! 
Vi ger dig ett yrke direkt efter avslutad utbildning men också
möjligheten att studera vidare.

Vård- och omsorgsprogrammet har sammanlagt 
18 veckors APL vilket är en omfattande och viktig 
del i utbildningen.

EFTER AVSLUTAT PROGRAM 
Vårt program är en certifierad utbildning och ger dig 
ett diplom. Efter avslutad utbildning finns mycket 
stora förutsättningar att direkt gå ut i arbete inom vård 
och omsorgsyrken. Du kan även efter din tid hos oss, 
utifrån intresse, studera vidare till bland annat sjukskö-
terska, ambulanssköterska, polis eller brandman. Det 
råder stor brist på personal inom dessa områden och 
inom de närmaste åren kommer behovet av personal 
att öka då många går i pension.
Efter fullgjord utbildning kan du söka en BUI-anställ-
ning - en ettårig anställning i kommunen kombinerat 
med fortsatta studier via Komvux. Efter ett år övergår 
anställningen i en tillsvidareanställning.

VÅRD- OCH  
OMSORGSPROGRAMMET

”Jag tycker om att jobba med människor. Efter utbildningen kan jag 

börja arbeta direkt som undersköterska.” - Mikaela

Vi samarbetar med både offentliga och privata
arbetsgivare. Tillsammans formar vi en utbildning
som grundar sig på de verkliga behoven som finns
i arbetslivet. För dig innebär det en utbildning som
garanterar kvalitet, anställningsbarhet och möjlighet
till vidare studier på högskola.
 Under utbildningen finns det möjlighet att få bidrag
till körkort och du är garanterad sommarpraktik.

Tre yrkesutgångar

Akutsjukvård
Psykiatri/funktionshinder 
Äldreomsorg 
Dessutom har du möjlighet att läsa in grundläggande
högskolebehörighet. 
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Kontakt: 
eleonor.wallberg@ljusdal.se, 0651 - 185 35
rita.yvrin@ljusdal.se, 0651-185 33 
monica.bjorklund@ljusdal.se, 0651 - 180 54

ÅRSKURS 1
  
ÄMNE    POÄNG 
Engelska 5   100  GGÄ
Idrott & hälsa 1  100  GGÄ
Matematik 1a   100  GGÄ
Svenska 1   100  GGÄ
Hälsopedagogik  100  PGÄ
Medicin 1   150  PGÄ
Vård & omsorgsarbete 1 200  PGÄ
SAMMANLAGT  850 

ÅRSKURS 2
  
ÄMNE    POÄNG 
Samhällskunskap 1a1  50  GGÄ
Naturkunskap 1a1  50  GGÄ
Idrott och hälsa 1    GGÄ
Psykologi 1   50  PGÄ
Psykiatri 1   100  PGÄ
Samhällskunskap 1a2  50  PGÄ
Svenska 2   100  PGÄ
Specialpedagogik 1  100  PGÄ
Vård & omsorgsarbete 2 150  PGÄ
Äldres hälsa & livskvalitet 100  PFS
INDVAL   100  IND
SAMMANLAGT  850

ÅRSKURS 3
  
ÄMNE    POÄNG 
Historia 1a1   50  GGÄ
Religionskunskap 1  50  GGÄ
Idrott & hälsa 1    GGÄ
Etik & människans livsvilkor 100  PGÄ
PFS-Kurs   100  PFS
INDVAL   100  IND
Gymnasiearbete  100  GYA

INRIKTNINGAR  300
  
AKUTSJUKVÅRD  
Akutsjukvård   200  PFS
Äldres hälsa & livskvalitet 100  PFS

PSYKIATRI OCH FUNKTIONSHINDER 
Psykiatri 2   200  PFS
Äldres hälsa & livskvalitet 100  PFS

ÄLDREOMSORG  
Vård & omsorg vid  
demenssjukdom  100  PFS
Hemsjukvård   100  PFS
Äldres hälsa & livskvalitet 100  PFS

SAMMANLAGT  800 

"Alla elever som läser på yrkesprogram på Slottegymnasiet 
läser grundläggande högskolebehörighet i åk 2 och åk 3. 
Svenska/Svenska som andra språk 2 och 3, Engelska 6 samt 
för särskild högskolebehörighet Matematik 2. Elever som 
inte önskar detta gör ett aktivt val under åk 1"

FÖRKORTNINGAR 
GGÄ = Gymnasiegemensamma ämnen 
PGÄ = Prog.gemensamma karaktärsämnen 
IGÄ = Inriktningsgemensamma ämnen 
PFS = Programfördjupning - Skolans val 
PFE = Programfördjupning - Elevens val 
IND = Individuellt val   
GYA = Gymnasiearbete   

  

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Programstruktur



FOTBOLLGYMNASIET -  
NATIONELL IDROTTSUTBILDNING
Fotbollsgymnasiet är certifierat som nationell idrottsutbildning Det 
innebär att innehållet i utbildningen är godkänt av Svenska Fotbolls-
förbundet och Skolverket. Här får du möjlighet att satsa helhjärtat 
på fotboll vid sidan av dina studier. Som elev på fotbollsgymnasiet 
har du 3 schemalagda pass per vecka.
Som elev på fotbollsgymnasiet har du fri tillgång 
till skolans gym och det finns också ett elljusspår i 
direkt anslutning till skolan, så möjligheten att trä-
na finns alltid. Genom vårt samarbete med Ljusdals 
sjukgymnastik screenas alla elever på fotbollsgym-
nasiet årligen för att sedan få individuellt anpassade 
träningsprogram för styrka och rörlighet.

Uppbyggnads- och underhållsträning är viktigt 
för dig som fotbollsspelare då du behöver en stark 
kropp för att klara fysiska påfrestningarna som fot-
bollsspelare. Att bli din egen tränare, förstå vad just 
din kropp behöver samt stå emot skador och öka 
din prestation är några av delarna vi arbetar med. 
Du får lära dig hur kroppen reagerar på träning, 
både fysiskt och psykiskt. 

VÅRA TRÄNARE
Träningen leds av Johanna Hillberg, Kenneth Lars-
son och Jörgen Hedqvist. Praktisk träning varvas 
med teori om om kost, ledarskap och mycket annat. 
Tillsammans med tränarna lägger du upp din trä-
ning så att den ska bli så effektiv som möjligt.

NORRA EUROPAS STÖRSTA 
Under sommarhalvåret tränar vi på gräs på Älvval-
len eller skolans egna fotbollsplan. Under vintern 
tränar vi på konstgräs i BL-Arena på Älvvallen 
–  norra Europas största inomhushall för fotboll. 
Utöver det använder vi även skolans idrottshall och 
nyrenoverade gym.

Vi har ett bra och nära samarbete med Ljusdals IF så 
att våra träningar inte skall krocka med planeringen för 
ditt lag. I Ljusdals IF har vi lag i nationell serie både på 
pojk- och flicksidan. Tillhör du en annan förening så 
ser vi till att etablera en kontakt med den så att plane-
ringen för dig ska bli så bra som möjligt.

FRÅN ANNAN ORT?
För dig som kommer från annan ort erbjuder vi ett 
bekvämt elevhemsboende på skolområdet där du delar 
korridor och kök med andra idrottselever och har ett eget 
rum med dusch och toalett. Alla måltider under veckan 
kan ätas i skolans matsal. 
Önskar du bo i lägenhet finns ett bostadsområde i nära 
anslutning till Slottegymnasiet. 

Kontakt: 

kenneth.larsson@ljusdal.se
johanna.hillberg@ljusdal.se
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”Att spela fotboll är det bästa jag vet och jag vill göra det så mycket 

som möjligt! Jag är glad att kunna göra det i skolan också.” - Alva



Vi har tre schemalagda pass i veckan som innehåller 
isträning, uppbyggnadsträning, teori med mera. Många 
av dagens och gårdagens elitspelare har passerat genom 
Bandygymnasiet vilket vi ser som ett kvitto på att vi 
erbjuder en utvecklande miljö. 

NATIONELL IDROTTSUTBILDNING 
Utbildningen följer bandyförbundets och Skolverkets 
kursplan och utvärderas med jämna mellanrum för att 
säkerställa kvalitén på vad som lärs ut. 

VÅRA TRÄNARE
Träningen leds av vår välutbildade och välmeritera-
de tränare Lännart Nilzon och "världens bästa ban-
dyspelare" Mikhail Svechnikov. Under deras ledning 
får du lära dig hur kroppen reagerar på träning och vad 
det innebär fysiskt och psykiskt. 
Vi tränar på is från skolstarten i augusti fram till mars 
månad. Järvsö Arena är platsen för våra första skär på 
hösten och i början av oktober flyttar vi till Idrottspar-
ken, ett stenkast från skolan där eleverna har ett eget 
omklädningsrum. 

FYSTRÄNING OCH KOST
Uppbyggnadsträningen är en stor del eftersom bandy 
är en komplex sport som kräver att du är snabb och 
stark i hela kroppen. Vi genomför kontinuerligt fysiska 
tester för att du ska få en så bra utveckling som möjligt. 
Den fysiska träningen är också skadeförebyggande 
vilket är en viktig bit för att nå framgångar. 

Vi lagar och ”pratar” mat tillsammans för att lära hur 
enkelt det kan vara att laga en nyttig och enkel måltid. 
Detta och hur kroppen reagerar på träning tas upp i 
kursen träningslära. 

På Bandygymnasiet får du chansen att utvecklas både som människa 
och bandyspelare. Bandygymnasiet är certifierat som en  
nationell idrottsutbildning vilket innebär att innehållet i utbildningen 
genomlyst och godkänd av Svenska Bandyförbundet och Skolverket. 

BANDYGYMNASIET -  
NATIONELL IDROTTSUTBILDNING

Eftersom de flesta som går hos oss spelar i Ljusdals 
BK:s ungdomslag har vi självklart ett nära samarbete 
med dem. Många elitspelare har under vår 35-åriga 
historia fostrats hos oss, vill du också få en möjlighet 
att utveckla dig själv och ditt bandyspel är Bandygym-
nasiet ditt självklara val. 

För dig som kommer från annan ort erbjuder vi ett 
bekvämt elevhemsboende på skolområdet där du delar 
korridor och kök med andra idrottselever, har ett eget 
rum med dusch och toalett. Alla måltider (inkl. mel-
lanmål) under veckan kan ätas i skolans matsal. 

Kontakt: lannart.nilzon@ljusdal.se, 0651-184 52

Lär av världens bästa bandyspelare!

FOTBOLLGYMNASIET -  
NATIONELL IDROTTSUTBILDNING
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PREPARANDUTBILDNING
För dig som är nära att få behörighet till ett nationellt 
program. Här kan du följa ett nationellt gymnasie-
program samtidigt som du läser in behörigheten i de 
ämnen du saknar från grundskolan. Preparandutbild-
ningen går du i högst ett år.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL
Denna utbildning leder till antagning på ett nationellt 
yrkesprogram. Du läser kurser på yrkesprogrammet 
samtidigt som du slutför de grundskoleämnen som 
saknas för behörighet.

YRKESINTRODUKTION
Ett alternativ för dig som inte är behörig till nationella 
program men som vill få en yrkesinriktad utbildning 
som underlättar vid etablering på arbetsmarknaden. 
Utbildningen kan vara en kombination av att läsa 
grundskoleämnen, yrkeskurser på ett yrkesprogram och 
yrkespraktik. Det kan också utgöras av heltidspraktik.

Introduktionsprogrammen är för dig som inte har gymnasiebehörighet. 
Hos oss erbjuds du preparandutbildning, programinriktat val,  
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. 

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Denna utbildning leder till att du blir behörig till ett 
nationellt program eller till att gå vidare till yrkesintro-
duktion eller arbetsmarknad. Utbildningen planeras 
utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. 
Individuellt alternativ är ett alternativ även för elever 
från grundsärskolan.

SPRÅKINTRODUKTION
Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som 
nyligen har anlänt till Sverige en utbildning med 
tyngdpunkt i det svenska språket. Den innehåller 
grundskoleämnet Svenska som andraspråk. Individuell 
bedömning görs av vilka övriga ämnen eleven kan läsa. 
Språkintroduktion kan leda vidare till yrkesintroduk-
tion eller individuellt alternativ för att nå behörighet 
till nationellt program.

Kontakt:
Rektor: bjorn.eriksson@ljusdal.se, 0651 - 185 83, 072 - 526 95 15
Praktiksamordnare: marie.arvidsson@ljusdal.se, 0651 - 184 21
Planerare: sigrid.mattsson@ljusdal.se

”Språket är det bästa sättet för mig att lära känna folk, 
och viktigt för min framtid." - Omar
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Kontakt:
Rektor: bjorn.eriksson@ljusdal.se, 0651 - 185 83, 072 - 526 95 15
Praktiksamordnare: marie.arvidsson@ljusdal.se, 0651 - 184 21
Planerare: sigrid.mattsson@ljusdal.se

Hoppas vi ses hösten 2019!
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VERKSTADSKOLEVÄGEN 34
827 34 LJUSDAL

0651-184 00
SLOTTEGYMNASIET@LJUSDAL.SE

SLOTTEGYMNASIET.SE
#SLOTTEGYMNASIET

@SLOTTEGYMNASIET

23 OKTOBER 2018
GYMNASIET NÄSTA, UNDER SKOLTID 
En dag på Slottegymnasiet för kommunens nior.
Under dagen besöker du tre olika program. 
Vi kommer snart ut till din skola för att berätta 
mer om dagen.

13 NOVEMBER 2018
ÖPPET HUS PÅ SLOTTEGYMNASIET, KL 18
Mingel, underhållning och information! Ta med 
hela familjen och alla dina vänner. Ta chansen 
att besöka våra program en gång till, och träffa 
våra elever och personal. 

21 JANUARI 2019
Ansökan till gymnasiet öppnar på webben.

15 FEBRUARI 2019
Sista ansökningsdag.

23 APRIL 2019
Preliminärt antagningsresultat.

Viktiga datum för 
dig som ska söka till 
gymnasiet

KommunLjusdals 

23 APRIL 2019
Omvalsperiod börjar.

17 MAJ 2019
Sista dag för omval.

VECKA 15 2019
Antagningsbesked.

1 JULI 2019
Slutlig antagning.

19 JULI 2019
Sista svarsdag.


