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Övrigt

Det är nu det roliga börjar!
Att välja den plats där man ska tillbringa en stor del av sin tid under de 
närmsta åren kan kännas som ett stort beslut. Men det är nu det roliga 
börjar!

Här på Nösnäs satsar vi på ett brett utbud av utbildningar. Vi erbjuder program 
som öppnar möjligheter för dig att söka vidare till högskolor och universitet, och 
utbildningar med yrkesinriktning där du kan få ett jobb direkt efter din examen.  

Trots att det är drygt 1300 elever som går på Nösnäsgymnasiet blir du aldrig en 
i mängden. Hos oss möter du en trygg miljö med god stämning och ett härligt 
engagemang hos såväl elever som personal.  
  
Enkätresultat från våren 2019 visar att våra elever trivs i skolan och känner sig trygga, 
samt att våra lärare har hög kunskap i respektive ämne.  
 
Vi är stolta över vår fina skola och vi hoppas att vi ses till höstterminen 2020! 

Varmt välkommen till Nösnäs!
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En undersökning kring trygghet och trivsel som genomfördes bland elever på Nösnäs under 2019 visar att eleverna känner att de i stor utsträckning vågar säga vad de tycker, och ges möjlighet att påverka. Eleverna är även nöjda med sin utbildning och lärarnas ämneskunskap. 

Din åsikt är viktig!

Årets unga ledare 

Grattis till Jenny Carlsson som vid det stora UF-galan i 
Stockholm van utmärkelsen Årets unga ledare. Jenny 
går teknikprogrammet och är VD för UF-företaget 
EarthboxUF som arbetar med AR-teknik för att väcka 
intresse för klimatfrågor.

Årets unga ledare Närheten till hav och stad
Hur många gymnasieskolor kan erbjuda havsbad på 
lunchen? Nösnäsgymnasiet har ett unikt läge med när-
het till både havet, shopping och caféer. 
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Lisa Bäfver tog studenten i juni efter tre år på 
Barn- och fritidsprogrammet.
- Jag sökte till Nösnäs för att det ligger så 
centralt och det är lyxigt att ha så nära till både 
naturen och havet. Jag hade bara hört gott om 
Nösnäs. Sen tycker jag att det är en stor fördel 
att det finns så många olika program här. Det 
gör att det blir en bra blandning på elever.  

- Jag är väldigt nöjd med utbildningen och vi 
har jättebra lärare, säger Lisa. Det märks verk-
ligen att de brinner för sina ämnen som de 
undervisar i och de gör vad de kan för att vi ska 
utvecklas och lära oss så mycket som möjligt. 

Pedagogiskt ledarskap
Varje år anordnas Skogen Runt för alla blivande sexåring-
ar i kommunen. Under dagen bjuds barnen på äventyr 
och små utmaningar längs slingan. Elever på Barn- och 
fritidsprogrammet på Nösnäsgymnasiet håller i en av 
stationerna som i år hade temat Bondgården. 
- Genom att vara med och arrangera Skogen Runt tar 
eleverna stort ansvar och i mötet med barnen tränar de 
sitt pedagogiska ledarskap, säger Jessica Crogård, lärare.   

Barn- och Fritid, ett program 
med möjligheter!
Efter tre år på Barn- och fritidsprogrammet får du 
yrkestiteln barnskötare. Du får även, via det individuella 
valet, behörighet för universitetsstudier.  
- Det känns som om jag har fått det bästa av två världar 
under min utbildning. Eftersom jag går ut med en 
yrkestitel kan jag direkt börja jobba som barnskötare, 
eller fortsätta plugga om jag vill, säger Lisa Bäfver,  
tidigare elev på Barn- och fritidsprogrammet. 

Mot nya äventyr
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100 % av eleverna på fordons-
programmet som tog studenten 
hade jobb direkt efter studierna!

Heja biblioteket!
2019 fick vårt skolbibliotek utmärkelsen Biblio-
tek i världsklass för fjärde året i rad! Vilket vi är 
väldigt stolta över.

Visste du att...

Vi vill att du ska 
må bra!

Alla vägar bär till 
Nösnäs
Med närheten till centrum har 
du snabb tillgång till buss- och 
tågförbindelser. Du tar dig lätt 
till Göteborg, Uddevalla, Tjörn, 
Orust och Kungälv.  Skolbussar 
finns tillgängliga utanför  
Nösnäsgymnasiets entré. 

Har du siktet inställt på 
högre studier? 
Det finns goda möjligheter att 
fortsätta till Chalmers, KTH eller 
annat universitet eller högskola 
direkt efter gymnasiet när du 
väljer något av de studie- 
förberedande programmen på 
Nösnäs. 

Följ med oss ut i  
världen! 

Vi på Nösnäsgymnasiet har ett 
stort internationellt kontakt-
nät och för dig som elev finns 
många spännande projekt där 
det ingår utbyte och samarbete 
med människor i andra kulturer 
och länder. 

Vi vet att det är viktigt att få hjälp med stort och smått under  
skoltid. Det faktum att vi har, och alltid haft, elevhälsa vittnar om 
att vi månar om din fysiska och psykiska hälsa. Då är det inte så 
konstigt att att det på Nösnäs finns en väl utvecklad elevhälsa som 
består av skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, kurator,  
specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Vi har även öppen 
stödverksamhet där du kan få hjälp med studieteknik och studie-
planering, samt med ämnen som engelska och matematik.
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Övrigt 
Introduktionsprogrammen              45
Gymnasiesärskola   46
Idrott - fotboll, konståkning, simning och ishockey   6  

Ung Företagsamhet

Vinsterna är ett resultat av ett stort engagemang och 
hårt arbete från personal och elever.
- Det är fantastiskt att se att allt engagemang från 
lärare, elever och personal på skolan ger resultat, 
säger Sara Arvenberg, rektor på enhet 3 samt UF-sam-
ordnare på Nösnäsgymnasiet. För det är verkligen ett 
samarbete och något vi gör tillsammans.

I år tog Nösnäsgymnasiet emot det ärofyllda priset 
Årets UF-skola 2019. 
- Att vi vann titeln Årets UF-skola beror på att det inte 
bara är UF-lärarna som engagerar sig, utan att vi arbe-
tar som ett lag, säger Sara Arvenberg. Att det exem-

Framgångsrika företagare på Nösnäs

pelvis är lärare i ämnena engelska, svenska och retorik 
som tränar våra elever i att göra bra framträdanden 
och att vi arbetar ämnesintegrerat med UF.

UF-företagande innebär att gymnasieelever får starta, 
driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår.
- Ung Företagsamhet handlar inte bara om att elever-
na ska lyckas i sitt företagande, utan att stärka deras 
självförtroende och visa dem att alla kan lyckas om 
man hittar ett område som man brinner för, säger 
Sara. Det handlar mycket om att utmanas att hitta sina 
styrkor. Det är fantastiskt att få följa elevernas företa-
gande och se dem växa med uppgiften.

På årets UF-mässa hamnade hela sju av våra UF-företag på pallplats och  
Nösnäsgymnasiet vann även titeln Årets UF-skola 2019 i Göteborgsregionen. 
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En Teknikcollegecertifierad utbildning betyder att före-
tagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet så att 
det passar deras framtida behov av kompetens. Detta 
gör att du som gått en Teknikcollegecertifierad utbild-
ning blir attraktiv att anställa.  
På Teknikcollege vill vi ge dig en framtidsinriktad utbild-
ning med spännande utvecklingsmöjligheter inom tek-

Vi är ett 
Teknikcollege

nikområdet. Vi samarbetar med kommuner och företag 
för att ge dig en bra start på ditt framtida yrkesliv och 
kommande studier. 
Som studerande skapar du kontakter och får relevanta 
kunskaper genom att till exempel praktisera, sommar-
jobba och göra projektarbeten åt företag.
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Du vet väl om att studentbalen hålls på vackra Marstrand? Och på studentavslutningen firar vi våra avgångselever med en lunch där det bjuds på underhållning av både elever, lärare och rektorer. Därefter släpper vi iväg våra studenter till familj och vänner under festliga former.  En dag man inte vill ska ta slut!

Härliga student!
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Alfred Hansson går i tvåan på Nösnäs. 
- Jag valde samhällsprogrammet för att det är 
ett så pass brett program, säger Alfred. Efter-
som jag inte är helt säker på vad jag vill göra 
efter gymnasiet så ger Samhällsvetenskaps-
programmet en bra grund att stå på. Det känns 
som att jag kan bli nästan vad som helst i fram-
tiden.  

Alfred hade innan han började på gymnasiet 
hört från äldre kompisar att Nösnäs var en bra 
skola. 
- Jag tittade lite på skolorna i Göteborg, men 
förstod ganska snart att Nösnäs hade allt det 
jag önskade, säger Alfred. Det är väldigt skönt 
att ha nära till skolan, lärarna är jättebra och det 
är en bra stämning med sköna människor på 
Nösnäs. 

Samhällsvetenskapspro-
grammet har två inrikt-
ningar och Alfred har valt 
Beteendevetenskap.  
- Vi studerar hur människor 
fungerar och man får 
en förståelse för andra 
människor men också för 
sig själv, säger Alfred.   

Alfred vill hålla alla dörrar öppna mot framtiden, och känner att han 
efter sina tre år på Samhällsvetenskapsprogrammet kommer ha många 
möjligheter.

Samhällsvetenskapsprogrammet 
öppnar dörrar för framtiden

Alla treor på Samhällsprogrammet åker tillsammans 
på studieresa till Polen och förintelsens minnesplatser. 
- Jag har hört mycket om den resan och jag ser fram 
emot att få uppleva det tillsammans med min klass, 
säger Alfred. Jag tror att det kommer bli något man 
minns hela livet. 
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I december var treorna från Samhällsvetenskaps-
programmet på studieresa till Förintelsens minnesplat-
ser i Polen. Besöket har förberetts i flera olika kurser 
under hösten. Klassen har tagit upp och diskuterat 
frågor om ondska, rasism, etiska och sociologiska 
modeller samt psykologiska förklaringar till både goda 
och onda gärningar.

Nösnäs årliga EU-rollspel 
engagerar
På Nösnäsgymnasiet ordnar Samhällsprogrammet ett 
EU-rollspel varje år. Tanken är att eleverna ska förstå hur 
EU fungerar, men även träna på att debattera och att 
prata inför folk. 

Khalil vill läsa vidare
Khalil Jezzini vill läsa vidare på universitet eller högsko-
la, och har valt Samhällsvetenskapsprogrammet för att 
få en bred insikt i hur samhället fungerar.  
- Jag tycker Nösnäsgymnasiet har allt. Vi har jättebra 
lärare och jag känner att jag har alla möjlighet att få 
utmärkta kunskaper inför mina fortsatta studier. 
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Drömmer du om att utöva din sport på elitnivå? Då kan ett pro-
gram med idrottsinriktning vara något för dig. Idrottsinriktning är 
sökbart i kombination med våra nationella program undantaget 
inriktningen process på Industritekniska programmet, Bygg- och 
anläggningsprogrammet samt lärling. Våra elever har fantastiska 
möjligheter att utöva idrott i direkt anslutning till Nösnäsgymnasiet i 
den alldeles nya multiarenan; Stenungsund Arena.  
Läs mer på www.nosnasgymnasiet.se 

fotboll simning ishockey

konståkning innebandy

Träna på skoltid!
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Stenungsund Arena ligger alldeles intill Nösnäsgymnasiet och 
innehåller ishall, en helt ny simhall, gym, bowling, idrotts-
hallar, shuffleboard, restaurang, juicebar och café. Den direkta 
närheten till både skog och hav skapar goda förutsättningar 
för att motion och hälsa blir en naturlig del av gymnasietiden!

Byggelever levererar!
På Bygg- och anläggningsprogrammet får du lära dig 
om byggnation och anläggning från planering till färdig 
byggnad. Du får prova på många olika byggyrken.  
- När eleverna arbetar praktiskt i vår bygghall så är det 
ofta med byggprojekt som ska levereras till en slutkund. 
Det gör att det både blir roligare, men det skapar också 
förståelse för helheten i byggprocessen, säger Kenny 
Johannesson, bygglärare.  

Verklighetsnära utbildningar
Fordons- och transportprogrammet håller till i 
industriområdet Wallhamn på Tjörn. Här finns bil-
verkstad med modern datautrustning för felsökning, 
komplett lackeringsanläggning och plåtverkstad 
med dragrikt. Vi arbetar verklighetsnära med riktiga 
kundjobb och har även samarbete med försäkrings-
bolag för övningsprojekt.
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Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som förenar teori 
med praktiskt arbete. Du har arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom 
förskolan varje läsår. 

Efter gymnasiet 
Efter godkänd yrkesexamen får du yrkestiteln Barnskötare. Barn- 
och fritidsprogrammet är ett brett program och ger grundläggande 
behörighet till studier på högskolan. Du kan även vidareutbilda dig 
på yrkeshögskola. Programmet ger en bra grund för vidare studier 
mot till exempel lärare, förskollärare och socionom.

Inriktning Pedagogiskt arbete 
Barn- och fritidsprogrammet passar dig som vill arbeta med 
människor. Inriktningen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper 
om olika pedagogiska verksamheter som förskola, skola och fri-
tidshem. Du lär dig att samarbeta och på ett pedagogiskt sätt leda 
människor i alla åldrar. Här utvecklar du kunskaper i att planera, ge-
nomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter inom pedagogiska 
aktiviteter. På programmet jobbar vi också med hälsa och hälsans 
betydelse för barn och ungdomar. Inriktningen ger dig goda kun-
skaper om pedagogik, sociologi, psykologi och kommunikation. 

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du ha kombinationen jobb direkt 
efter gymnasiet och högskolebehö-
righet? Sök till Barn- och fritidspro-
grammet. Det är stor efterfrågan på 
behöriga barnskötare i regionen. Du 
behövs!

Med reservation för ändringar

Gymnasiegemensamma ämnen  
Engelska 5   
Historia 1a1  
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1a  
Naturkunskap 1a1  
Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1a1  
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  

Programgemensamma ämnen 
Hälsopedagogik 
Naturkunskap 1a2
Kommunikation 
Lärande och utveckling 
Människors miljöer 
Pedagogiskt ledarskap 
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 

Övrigt 
Gymnasiearbete   
Individuellt val  
 

Inriktning Pedagogiskt arbete
inklusive programfördjupning  
Aktivitetsledarskap/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 
Barns lärande och växande
Etnicitet och kulturmöten 
Kost och hälsa 
Pedagogiskt arbete 
Pedagogiska teorier och praktiker
Skapande verksamhet
Specialpedagogik 1   
Psykologi 1 
Psykologi 2 
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Första året arbetar du praktiskt i vår bygghall. Du får prova på 
många olika byggyrken för att få en förståelse för helheten i 
byggprocessen. Du arbetar även teoretiskt. Du läser de  
gymnasiegemensamma ämnena parallellt. Du får lära dig hur 
man bygger rationellt, säkert och miljömässigt för att möta  
branschens krav. Inriktningen ger dig en allsidig utbildning som 
på sikt leder till yrken inom trä, betong och murning.  
 
Arbetsplatsförlagt lärande/APL 
Andra året är det dags att välja yrke och utifrån det arbeta i  
arbetsplatsförlagt lärande (APL). I årskurs 2 och 3 är halva  
utbildningen förlagd på APL. Det innebär att du får upp till 30 
veckors APL under dina tre år här hos oss på Bygg. 
 
Efter gymnasiet  
Det finns goda jobbchanser för dig som väljer Bygg- och anlägg-
ningsprogrammet. På programmet kan du genom val även få 
grundläggande behörighet så du kan läsa vidare inom yrkeshög-
skola eller högskola.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen  
Engelska 5   
Historia 1a1   
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1a   
Naturkunskap 1a1  
Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1a1  
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 
 

Programgemensamma ämnen    
Bygg och anläggning 1 
Bygg och anläggning 2  
 

Övrigt  
Gymnasiearbete  
Individuellt val  
 

Inriktning Husbyggnad  
inklusive programfördjupning  
Entreprenörskap 
Husbyggnad 1 
Husbyggnad 2 
Husbyggnad 3 - ombyggnad  
Husbyggnadsprocessen 
Hållbart samhällsbyggande
Valbart år 2: Fördjupningskurser mot Betong 
Valbart år 2: Fördjupningskurser mot Mur- och putsverk  
Valbart år 2: Fördjupningskurser mot Trä

Här får du lära dig om byggnation och anläggning, från planering till 
färdig byggnad. 
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El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet ger dig ett varierande och ansvarsfullt yrke 
i en bransch med modern teknik och många möjligheter. I utbildning-
en ingår arbetsplatsförlagt lärande där du får praktisk erfarenhet av 
yrkeslivet och kontakt med olika företag. 
 
Efter gymnasiet 
På programmet kan du genom val få grundläggande behörighet till 
studier på högskolan. Alla prognoser för arbetsmarknaden är mycket 
goda, och du kommer att vara anställningsbar direkt efter gymnasiet.  
 
Inriktning Elteknik 
Om du vill bli elektriker får du en spännande yrkesutbildning. Under-
visningen är både teoretisk och praktisk och delar av utbildningen 
gör du på olika företag. Du får träning i att arbeta självständigt, men 
också att samarbeta och bemöta kunder. Du lär dig att planera, be-
räkna och att använda rätt material i arbetsprocessen. Du får lära dig 
att installera och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm och 
mediesystem. Inriktningen kräver goda kunskaper i matematik och 
förmåga att studera självständigt. 

Är du tekniskt intresserad och vill ha ett fritt och självständigt arbete?

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a 
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  

Programgemensamma ämnen
Datorteknik 1a 
Elektromekanik 
Energiteknik 1 
Mekatronik 1 
 

Övrigt
Gymnasiearbete 
Individuellt val 

Gymnasiegemensamma ämnen 

Inriktning Elteknik  
inklusive programfördjupning 
Belysningsteknik 
Elinstallationer
Elkraftteknik 
Ellära 2 
Elmotorstyrning 
Fastighetsautomation 1 
Kommunikationsnät 1 
Konstruktion 1 
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 
Praktisk ellära 
Servicekunskap 
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El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet

Hos oss får du en högteknologisk yrkesutbildning med goda 
chanser till jobb! Utbildningen ger breda kunskaper inom per-
sonbilsteknik, lackeringsteknik och karosseriteknik. Vi håller till i 
industriområdet Wallhamn på Tjörn. Här finns bilverkstad med 
modern datautrustning för felsökning, komplett lackeringsanlägg-
ning och plåtverkstad med dragrikt. Vi arbetar verklighetsnära med 
riktiga kundjobb och har även samarbete med försäkringsbolag för 
övningsprojekt. 
 
Efter gymnasiet  
Det finns goda jobbchanser för dig som går Fordons- och trans-
portprogrammet. På programmet kan du genom val även få grund-
läggande behörighet så du kan läsa vidare inom yrkeshögskola eller 
högskola. 
 
Inriktning Personbil 
Du får kunskaper om hur en bil är konstruerad och hur de olika 
delarna samverkar. Utbildningen förbereder dig för yrkesarbete 
med moderna instrument inom service, underhåll, felsökning och 
reparationer av personbilar och mindre transportfordon. 

Inriktning Karosseri och lackering 
Du får kunskap om hur man reparerar, riktar, slipar, spacklar och 
sprutlackerar karosser och detaljer. En certifierad härdplastutbild-
ning ingår och du får möjlighet att prova på motivlackering. Alla 
elever får personlig skyddsutrustning och lackeringssprutor. Lacke-
ring är ett yrke där kreativitet, noggrannhet och känsla för form och 
finish är viktigt. 

Gymnasiegemensamma ämnen 

Är du tekniskt intresserad och vill 
arbeta med fordon?

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a 
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  

Programgemensamma ämnen
Fordons- och transportbranschens villkor 
och arbetsområden 
Fordonsteknik - introduktion
 

Övrigt
Gymnasiearbete 
Individuellt val 

Inriktning personbil 
inklusive programfördjupning
Bromsar, kaross och chassi
Komfort- och säkerhetssystem 1a 
Motor och kraftöverföring 
Personbilsteknik - introduktion 
Reparation av personbilar och lätta  
transportfordon

Inriktning Karosseri och lackering 
inklusive programfördjupning   
Baskurs i lackering 
Industriell lackering 
Karosserikonstruktioner och inredning 
Lackeringsteknik - introduktion 
Lackeringssystem 
Lackeringsteknik - applicering 
Riktningsteknik - introduktion 
Skadebesiktning och produktionsflöde 
Riktbänkssystem 
Skarvnings- och sammanfogningsteknik 
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Inriktning Handel och service 
Du får träna din förmåga att möta människor och utveckla relatio-
ner med affärskontakter och medarbetare. Du lär dig att använda 
massmedia och IT-teknik specifikt för handelsbranschens behov. Du 
får kunskaper om inköp, butiksförsäljning och näthandel. Du lär dig 
också om ledarskap, företagande, kommunikation och marknadsfö-
ring av varor och tjänster.

Eget företag på riktigt 
Här får du chansen att testa dina egna affärsidéer och dessutom 
tjäna pengar på dem! Under ett år får du starta och driva ett eget 
företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF). 

Arbetsplatsförlagt lärande/APL 
Under sammanlagt 15 veckor har du arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) på ett företag. Förutom praktisk erfarenhet får de flesta av 
våra elever någon form av anställning i samband med sin APL. 

Efter gymnasiet 
För ett jobb inom handel är personliga egenskaper viktiga, att man 
gillar kundkontakter och att ge god service. Inom handeln finns en 
mängd olika yrken och du kommer att få lära dig mycket om flera 
av dessa yrken på vår utbildning. Utbildningen ger dig en bred bas 
och vidare möjligheter till yrkeshögskola/högskola. Handelsyrket 
varierar mycket och på karriarihandeln.se kan du se vilka möjlighe-
ter du har till karriär inom handeln och vilken variation av yrken som 
finns.

Handels- och administrationsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen  
Engelska 5  
Historia 1a1 
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1a  
Naturkunskap 1a1 
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1a1  
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  

Programgemensamma ämnen  
Branschkunskap inom handel och administration 
Entreprenörskap  
Information och kommunikation 1  
Servicekunskap 
 

Övrigt 
Gymnasiearbete  
Individuellt val  

Inriktning Handel och service 
inklusive programfördjupning
Affärskommunikation
Affärsutveckling och ledarskap 
Entreprenörskap och företagande  
Företagsekonomi 1  
Handel - specialisering 1 och 2 
Inköp 1  
Näthandel 1 
Personlig försäljning 1 
Praktisk marknadsföring 1 
Svenska 2 
 

 

Vill du starta eget företag, jobba med försäljning och ekonomi? 
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Här får du en utbildning präglad av kreativitet och 
entreprenörskap i nära samarbete med branschen. Teoretiska 
studier varvas med praktik, studiebesök och genomförande av 
konferenser och events. Service och kundens upplevelse är centrala 
begrepp på programmet.  

Arbetsplatsförlagt lärande/APL
Minst 15 veckor av gymnasietiden kommer att vara arbetsplatsför-
lagt lärande (APL). Vi kan erbjuda APL både i Sverige och utom-
lands.  

Inriktning Hotell och konferens
I årskurs två inriktas utbildningen mot arbete inom hotell (recep-
tion, våningsservice och frukost- & bufféservering) samt inom 
konferensverksamhet. Du kan också välja till olika turismkurser i ditt 
individuella val. 
 
Efter gymnasiet
På programmet kan du genom val få grundläggande behörighet till 
studier på högskolan.

Gymnasiegemensamma ämnen  
Engelska 5 
Historia 1a1  
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1a   
Naturkunskap 1a1  
Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1a1  
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  

Programgemensamma ämnen  
Besöksnäringen 
Engelska 6 
Entreprenörskap 
Konferens och evenemang 
Logi 
Resmål och resvägar 
Service och bemötande 1 

Övrigt 
Gymnasiearbete  
Individuellt val  

Inriktning Hotell och konferens 
inklusive programfördjupning  
Aktiviteter och upplevelser 
Frukost och bufféservering 
Hållbar turism 
Konferens 1 
Reception 1 
Reception 2 
Rums- och konferensbokning 
Våningsservice 1 
Värdskap på resmålet 
 
  

Hotell- och turismprogrammet

Är du kreativ, serviceinriktad och nyfiken på olika kulturer?
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Inriktning Kök och servering 
I skolan får du arbeta med matlagning och servering. Måltiden som 
helhet är central i utbildningen. Du får erfarenhet av kommunikation 
och service och lär dig att bemöta kunder. Du får kunskaper om pla-
nering, organisation, ekonomi och företagande och du fördjupar dina 
kunskaper i att kombinera mat och dryck. I vår restaurang får du träna 
dina praktiska färdigheter. Du påverkar själv din utbildning genom olika 
val av kurser och därmed också dina möjligheter till stimulerande jobb 
efter gymnasiet. 
 
Arbetsplatsförlagt lärande/APL  
Under din gymnasietid har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). Vi kan erbjuda dig APL både i Sverige och i vissa fall 
utomlands och det ger dig kunskaper, erfarenhet och kontakter för 
framtiden. 
 
Yrkesexamen 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet kan leda till en yrkesexamen. 
Det innebär att du efter avslutad utbildning är väl förberedd för arbete 
och ett fortsatt lärande inom branschen.  
 
Efter gymnasiet 
Utbildningen ger dig möjlighet att få grundläggande behörighet till 
högskolan. Du får grundläggande kunskaper för att arbeta eller starta 
eget inom restaurang- och livsmedelsbranschen. 

Restaurang- och livsmedelprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen   
Engelska 5   
Historia 1a1   
Idrott och hälsa 1   
Matematik 1a   
Naturkunskap 1a1   
Religionskunskap 1   
Samhällskunskap 1a1   
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1   
 

Programgemensamma ämnen   
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel  
Hygien  
Livsmedels- och näringskunskap 1  
Service och bemötande 1 

 
Övrigt  
Gymnasiearbete   
Individuellt val  
 

Inriktning Kök och servering 
inklusive programfördjupning  
Arrangemang   
Barteknik   
Drycker och ansvarsfull alkoholservering 
Engelska 6  
Entreprenörskap 
Matlagning 1 
Mat och dryck i kombination  
Matlagning 2   
Matlagning 3 
Matlagning 4  
Matsalshantverk 
Servering 1 
Servering 2 
Service och bemötande 2  
Specialkoster

Om du är kreativ, serviceinriktad och 
älskar att laga mat, då är det här ut-
bildningen för dig. 
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Utbildningen ger dig stor chans till jobb direkt efter studenten 
och möjlighet att läsa kurser som ger dig behörighet till yrkes-
högskola eller högskola. Utbildningen innehåller samma kurser 
som motsvarande gymnasieprogram, men som lärling gör du 
dina yrkeskurser praktiskt på en arbetsplats som arbetsplats- 
förlagt lärande, APL. Din handledare och yrkeslärare ger dig stöd 
och planerar ditt arbete tillsammans med dig. Tre dagar i veckan 
har du APL och två dagar läser du gymnasiegemensamma ämnen 
och yrkesteori på skolan tillsammans med andra lärlingar. Du får 
1000 kr extra i CSN bidrag om du går på lärlingsutbildningen. 

Vad krävs av dig? 
För att du ska lyckas med din lärlingsutbildning behöver du ta 
eget ansvar för dina studier på din APL-plats och i skolan. Det är 
också viktigt att följa arbetsplatsens tider och regler. 
 
Samarbete och erfarenhet
Nösnäsgymnasiet är en av de gymnasieskolor i Göteborgs- 
regionen som haft lärlingsutbildning längst. Vi samarbetar med 
branscher och fackföreningar för att kunna erbjuda en attraktiv 
utbildning. Yrkesläraren lär ut grunder och teori, följer upp din 
APL och sätter betyg på yrkeskurserna. Handledaren på din APL-
plats är yrkeserfaren och blir ditt stöd under din APL. Kurser och 
intyg som behövs för ditt yrke ingår i utbildningen. Presenterade 
yrkesinriktningar är exempel på vad som kan erbjudas. Av din 
studie- och yrkesvägledare får du information om vad som är 
aktuellt för just dig.

Lärlingsutbildning

BBA bygg och anläggningsprogrammet 
Husbyggnad (BAHUS) Plattsättare  
Måleri (BAMAL) Byggnadsmålare 
Plåtslageri (BAPLA) Plåtslagare, ventilationsplåtslagare
Mark och anläggning (BAMAR) Väg- och anläggningsarbetare 

FT Fordon och transportprogrammet
Lastbil & mobila maskiner (FTLAS) Lastbils-/bussmekaniker 
mekaniker för t ex traktorer och grävmaskiner
Godshantering (FTGOD) Terminalarbetare

HA Handels och administrationsprogrammet
Handel och service (HAHAN) Butikssäljare 
Administrativ service (HAADM) Kontor, administratör

HV Hantverksprogrammet
Finsnickeri (HVFIN) Inredningssnickare, båtbyggare

RL Restaurang och livsmedelsprogrammet
Restaurang ovh livsmedel (RLKOK) Kock

VVS och fastighetsprogrammet
VVS (VFVVS) Isoleringsmontör, VVSmontör 
Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) Kylmontör
Fastighet (VVFAS) Fastighetsvärd
 

 

 

Skaffa dig en yrkesutbildning som lärling! 
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Modern industriteknisk produktion 
En framtidsinriktad yrkesutbildning för kvalificerat och avance-
rat arbete inom modern industriteknisk produktion. Du lär dig 
att hantera tekniska system och arbeta med tillverkning, pro-
duktionsstyrning, drift och underhåll. På industritekniska pro-
grammet väljer du inriktning till år 3 till din APL. Inriktningarna 
samläses i så stor utsträckning som möjligt och hänger ihop 
med vilket företag APL är förlagt till. Du har APL sex veckor år 2 
samt hela vårterminen år 3. Arbetsplatserna kan vara svets och 
mekaniska verkstäder eller verkstäder med underhållsinriktning. 

Inriktning Driftssäkerhet och underhåll 
Här lär du dig förebyggande underhållsteknik samt reparations-
teknik av olika industriella system, och  produktionsutrustning-
ar/anläggningar. 

Inriktning Svetsteknik 
Här lär du dig om olika svetstekniker och plåtbearbetningar. Du 
lär dig bland annat de vanligaste svets-metoderna MMA, TIG, 
MIG-MAG, gas-svetsning och lödning.

Efter gymnasiet 
Om du vill läsa vidare på högskolan kan du genom val få 
grundläggande behörighet. En industriteknisk utbildning ger 
dig goda förutsättningar för arbetsmarknaden.

Industritekniska programmet

Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 
Historia 1a1 
Idrott och hälsa 1 
Matematik 1a 
Naturkunskap 1a1 
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1a1 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 

Programgemensamma ämnen   
Industritekniska processer 1
Människan i Industrin 1 
Produktionskunskap 1 
Produktionsutrustning 1 

Övrigt  
Gymnasiearbete   
Individuellt val 

Inriktning Driftssäkerhet och underhåll/Svetsteknik
inklusive programfördjupning 
Avhjälpande underhåll 1 
Kälsvets 1 
Kälsvets 1, MAG/TIG  
Kälsvets 2, TIG 
Produktionsutrustning 2 
Produktutveckling 1 
Svets grund 
Stumsvets 1 
Stumsvets 1, TIG 
Tillverkningsunderlag 1  
Underhåll - driftsäkerhet
Underhåll - elteknik
Underhåll - lager och smörjteknik 

Du väljer spår till år 1. Industritekniska programmet eller Industritekniska 
programmet - process.
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Modern industriteknisk produktion 
Industritekniska programmet är en framtidsinriktad yrkesutbildning 
för kvalificerat och avancerat arbete inom modern industriteknisk 
produktion. Du lär dig att hantera tekniska system och arbeta med 
tillverkning, produktionsstyrning, drift och underhåll. Du gör ditt val 
till Industritekniska programmet - Processteknik redan till år 1. 
 
Arbetsplatsförlagt lärande/APL 
På Industritekniska programmet - Processteknik har du APL minst 
15 veckor ute på en industri under ditt tredje år.
 
Inriktning Processteknik 
Det här är en 3-årig yrkesutbildning med inriktning mot processin-
dustrin.  Du lär dig om industriell produktion, processer, drift och 
underhåll vilket ger dig möjlighet att arbeta som drifttekniker eller 
processoperatör. 

Inriktningen ger dig goda kunskaper inom fysik, kemi och matema-
tik. Efter avslutad utbildning har du mycket bra möjligheter att få 
arbete på de lokala industrierna.
 
Efter gymnasiet 
Om du vill läsa vidare på högskolan kan du genom val få grundläg-
gande behörighet. För Industritekniska programmet - processtek-
nik innebär det utökat program med 100 poäng. En industriteknisk 
utbildning ger dig goda förutsättningar för arbetsmarknaden.

Industritekniska programmet 
- process

Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1 
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  
 

Programgemensamma karaktärsämnen 
Industritekniska processer 1
Människan i Industrin 1
Produktionskunskap 1 
Produktionsutrustning 1 
 

Övrigt 
Gymnasiearbete 
Individuellt val
 

Inriktning processteknik
inklusive programfördjupning
Avhjälpande underhåll 1 + 2 
Engelska 6 
Fysik 1a 
Interna transporter 
Industriautomation 
Industritekniska processer 2 
Industritekniska processer 3 
Industriteknisk fördjupning 1 + 2 
Kemi 1 
Matematik 2a 
Människan i industri 2
Produktionskunskap 2 
Produktionsutrustning 2 
Produktionsutrustning 3 
  

Du väljer spår till år 1. Industritekniska programmet eller Industritekniska  
programmet - process.
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Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 
Engelska 6  
Historia 1b 
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1b  
Matematik 2b  
Naturkunskap 1b  
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1b  
Samhällskunskap 2 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Programgemensamma karaktärsämnen 
Företagsekonomi 1
Moderna språk 
Privatjuridik 
Psykologi 1

Övrigt  
Gymnasiearbete 
Individuellt val  

Inriktning Ekonomi 
inklusive programfördjupning
Entreprenörskap och företagande
Entreprenörskap 
Företagsekonomi 2
Ledarskap och organisation
Marknadsföring/Redovisning 2 
Matematik 3b

Inriktning Juridik 
inklusive programfördjupning
Affärsjuridik
Engelska 7 / Kriminologi  
Entreprenörskap och företagande
Filosofi 1
Ledarskap och organisation 
Psykologi 2a 
Rätten och samhället 

 
 

 

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet ger dig en bred 
utbildning med praktiska och teoretiska 
kunskaper. 
 
På vårt program börjar vi höstterminen år ett med en kickoff där eleverna får 
möjlighet att lära känna varandra. Under året har vi flera aktiviteter som ökar 
samhörighetskänslan och skapar en bra gemenskap. Lärarna på Ekonomipro-
grammet samarbetar mycket och ibland arbetar du med uppgifter där flera 
ämnen och lärare är inblandade.
Tvåorna brukar göra en studieresa till Stockholm med besök på riksdagen, 
företag och museer. Under år tre planerar vi att besöka Handelshögskolan i 
Göteborg, Högskolan Väst samt åka till Ge-Kå’s i Ullared på studiebesök.

Inför år 2 väljer du en av våra två inriktningar: Ekonomi eller Juridik. 
 
Inriktning Ekonomi 
Du kommer att fördjupa dig i ledarskap, redovisning och marknadsföring. Vi 
jobbar med Visma eEkonomi vilket är ett program som många företag använ-
der i sin administration och bokföring.
 
Inriktning Juridik 
Du kommer att fördjupa dig i affärsjuridik, rätten och samhället, kriminologi 
samt psykologi. Inriktningen ger dig framförallt en god förberedelse inför 
högskolestudier i allmänhet och juridik i synnerhet.
 
Starta och driv ett eget företag 
Inom båda inriktningarna får du chansen att starta ett eget företag inom 
ramen för Ung företagsamhet.  UF bidrar till många viktiga lärdomar, erfaren-
heter och trevliga minnen. Nösnäsgymnasiet är en skola med stora framgång-
ar inom UF och vi ger dig och din grupp mycket stöd under året för att ni ska 
lyckas så bra som möjligt. En del av år ett och två ägnas åt uppgifter för att 
förbereda dig inför UF företagandet år tre. 
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Programmet för dig som vill utveckla din 
uttrycksförmåga inom bild eller musik. 
 
Stora valmöjligheter 
Du får en bred utbildning som ger stora valmöjligheter för vidare studier. Vi 
arbetar mycket med kommunikation, samspel och eget skapande. Du har 
även möjligheten att läsa ett modernt språk i två år och får då samma behö-
righet för vidare studier som samhällsvetare. Du får behörighet för vidare stu-
dier inom ett brett område. Tillgången på jobb inom det estetiska området 
är begränsad men vidare studier inom andra ämnesinriktningar kan bredda 
utbildningen och ge bättre chanser till arbete. 

Inriktning Bild och formgivning 
Inom bild och formgivning får du arbeta med olika tekniker som teckning, 
målning, skulptur, keramik, glas, kroki, layout, grafik, design och foto. Du läser 
konsthistoria och lär dig om olika konstinriktningar. Vi gör målarutflykter och 
besöker muséer och konstutställningar. Eleverna deltar på utställningar.
 
Inriktning Musik 
Gillar du att spela och sjunga får du möjlighet att utveckla dina musikaliska 
färdigheter. Du får enskild undervisning i sång eller ett instrument, spela i 
ensembler, sjunga i kör och grundläggande teorikunskaper i gehörs- och 
musiklära. Vi arrangerar konserter, spelar in och gör musik till föreställningar. 

Estetiska programmet

Gymnasiegemensamma ämnen   
Engelska 5   
Engelska 6   
Historia 1b   
Historia 2b - kultur  
Idrott och hälsa 1   
Matematik 1b   
Naturkunskap 1b   
Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1b   
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1   
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2   
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 

 
Programgemensamma karaktärsämnen   
Estetisk kommunikation 1  
Konstarterna och samhället 

 
Övrigt
Gymnasiearbete 
Individuellt val  

Inriktning Bild och formgivning  
inklusive programfördjupning 
Bild  
Bildteori  
Bild och form 1b 
Bild och form - specialisering 
Form 
Formgivning 1 
Kultur- och idéhistoria  
Moderna språk/Medieproduktion 1+2

 
Inriktning Musik  

inklusive programfördjupning 
Ensemble 2  
Ensemble med körsång  
Gehörs- och musiklära 1  
Instrument eller sång 1
Kultur- och idéhistoria 
Moderna språk/Medieproduktion 1+2 
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Naturvetenskapsprogrammet

Vi vill stimulera nyfikenhet, kreativitet och analytiskt tänkande. 
Nösnäsgymnasiets naturnära läge ger rikliga möjligheter till 
fältstudier, experiment och laborationer. Skolan har moder-
na laborationssalar som under årens lopp förstärkts med en 
gedigen laborationsutrustning. Tillsammans med våra enga-
gerade och välutbildade lärare får du kunskaper om samman-
hang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och 
skeenden och om kemiska processer. 
 
Samarbeten och möjligheter 
Under år 1 och år 2 arbetar vi delvis i ämnesintegrerade 
projekt utifrån examensmålen. Detta förbereder eleverna för 
gymnasiearbetet som sker i år 3. Gymnasiearbetet kan bland 
annat ske i samarbete med Universeum och Molekylverkstan. 
Vi gör flera studiebesök till exempel på industrierna i Ste-
nungsund, Chalmers, Göteborgs Universitet och Nobeldagar-
na i Göteborg. För att väcka naturvetenskaplig nyfikenhet får 
några elever möjlighet att åka till Berzeliusdagarna i Stock-
holm och Molecular Frontiers symposium. 

Språk  
Språket är ett viktigt instrument i ditt lärande. Hos oss lär du 
dig att förstå och kommunicera naturvetenskap och matema-
tik på svenska, engelska och moderna språk.   

Naturvetenskapsprogrammet är ett brett program som förbereder dig 
för fortsatta studier vid högskola inom de flesta områden. 

Inriktning Naturvetenskap 
Inom inriktningen Naturvetenskap får du fördjupade 
kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Här 
finns fördjupningskursen matematisk specialisering med till 
exempel optimering och linjär algebra. Vi erbjuder också 
naturvetenskaplig specialisering med biokemi, genteknik 
och medicinsk fysik. 
 
Inriktning Naturvetenskap och samhälle 
Inom inriktningen Naturvetenskap och samhälle ligger fokus 
på ett hållbart samhälle med kurser inom geografi, miljö 
och samhällskunskap. Inom de naturvetenskapliga ämnena 
fördjupar vi oss i biologi och kemi.
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Engelska 5  
Engelska 6  
Historia 1b  
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1c  
Matematik 2c  
Matematik 3c 
Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1b  
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 

Programgemensamma karaktärsämnen  
Biologi 1  
Fysik 1a  
Kemi 1  
Moderna språk 
 

Övrigt  
Gymnasiearbete   
Individuellt val 

Inriktning Naturvetenskap och samhälle
inklusive programfördjupning  
Biologi 2
Engelska 7
Geografi 1
Kemi 2 
Naturvetenskaplig specialisering
Samhällskunskap 2

Inriktning Naturvetenskap 
inklusive programfördjupning 
Biologi 2  
Engelska 7  
Fysik 2  
Kemi 2  
Matematik 4  
Matematik 5/Naturvetenskaplig specialisering  

Gymnasiegemensamma ämnen 
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För dig som är intresserad av människan och samhället: här 
får du lära dig hur samhället är uppbyggt och reflektera över 
frågor kring demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Du får insikt i internationellt samarbete genom FN-rollspel och 
utbyte med andra länder. Du använder dina kunskaper prak-
tiskt genom att exempelvis arrangera skolval eller insamlingar 
för frivilligorganisationer.  I åk 3 får du möjlighet att göra en 
studieresa till Polen.

På samhällsvetenskapsprogrammet tränar du på förmågor 
som kommer att efterfrågas i framtiden; som att förhandla, 
kommunicera, leda, tänka kritiskt och bistå andra.

Efter gymnasiet
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande 
program som ger dig goda förutsättningar att läsa vidare och 
studera på en mängd olika utbildningar både i Sverige och 
utomlands. 

Drömmer du om att arbeta som 
psykolog, kriminolog, polis, kom-
munikatör, socionom, lärare eller 
personalvetare? Samhällsveten-
skapsprogrammet öppnar många 
dörrar inför framtiden – med 
hela världen som arbetsplats!

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Beteendevetenskap 
Har du intresse för psykologi, ledarskap, kommunikation och 
människors samspel? Då ska du läsa beteendevetenskaplig 
inriktning!
Vi arbetar i stor utsträckning i teman där arbetsprocessen och 
samarbetet mellan lärare och elever är viktiga moment. Du 
studerar ämnen som pedagogik, psykologi, sociologi, kommu-
nikation och ledarskap vilket ger dig större förståelse för männ-
iskors beteende. De fördjupade kunskaper du får kommer ge 
dig en ökad förmåga att hjälpa, vägleda, coacha samt lyfta dig 
själv och andra. Dessutom ger inriktningen dig goda insikter 
om samhällsförhållanden och mänskligt samspel.
Du kommer att utveckla färdigheter för att förstå, analysera och 
förklara mänskligt beteende i olika situationer och samman-
hang. 
 
Inriktning Samhällsvetenskap - Global  
Har du intresse för samhällskunskap, historia, religion och 
geografi? Gillar du att kommunicera? I vår globala värld är 
språk allt viktigare; på Global får du möjlighet att utveckla dina 
språkkunskaper i en internationell miljö. Vill du diskutera och 
påverka? Med inriktning Global får du göra detta! 
Här får du diskutera samhällsfrågor som exempelvis hållbar 
utveckling och rättvisefrågor. Omvärlden, både lokalt och glo-
balt, blir din naturliga arena.
Som elev på Global ges du möjlighet att påverka såväl innehåll 
som arbetssätt i dina ämnen! Hos oss blir du rustad att kritiskt 
granska det som händer i din omvärld och du får öva på att fin-
na lösningar på olika samhällsproblem. På Global vill vi förstå 
vår omvärld och det mänskliga samspelet! 
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Engelska 5  
Engelska 6  
Historia 1b  
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1b  
Matematik 2b  
Naturkunskap 1b  
Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1b  
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 

Programgemensamma karaktärsämnen  
Filosofi 1  
Moderna språk  
Psykologi 1  
 

Övrigt  
Gymnasiearbete  
Individuellt val  

Inriktning Beteendevetenskap 
inklusive programfördjupning  
Humanistiskt och samhällsvetenskaplig specialisering 
Kommunikation 
Ledarskap och organisation  
Lärande och utveckling  
Människors miljöer  
Psykologi 2a  
Samhällskunskap 2 
Sociologi

Gymnasiegemensamma ämnen 

Inriktning Samhällsvetenskap - Global 
Engelska 7
Etnicitet och kulturmöten
Geografi 1
Historia 2a
Humanistisk/Samhällsvetenskaplig specialisering
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
 

- Jag tycker Samhällsve-
tenskapsprogrammet är 
ett brett program som för-
bereder en för varierande 
framtidsstudier. Ämnena 
är även intressanta och 
viktiga och något som alla 
borde ta del av, då de ger 
information om samhället 

och människor. När jag tar studenten ska jag jobba i 
ett par år, sedan ska jag nog plugga till socionom.

Alessandro Chavez, 16SABET

- Jag valde inriktningen 
global eftersom jag vill få 
en djupare förståelse för 
internationella samarbe-
ten och svensk bistånds-
politik. Samhällsveten-
skapsprogrammet har lärt 
mig ta eget ansvar samt 
fått en bättre uppfattning 

kring kritiskt tänkande. Mina planer för framtiden är 
att bli lärare, och jag vill gärna jobba utomlands. 

Cecilia Upper, 18SAA

- Det bästa med samhälls-
vetenskapsprogrammet 
är att jag lär mig nya saker 
varje dag. De kurser som 
jag har fått ta del av har 
varit otroligt givande. På 
samhällsvetenskapspro-
grammet ser lärarna sina 
elever, och bemöter dem 

på ett personligt men ändå professionellt sätt. Efter 
gymnasiet ska jag jobba ett tag, sen är jag lite intres-
serad av att plugga vidare inom HR.

Ida Roos, 16SABET
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Teknik finns överallt omkring oss utan att vi tänker på det och den 
är en drivande faktor i vårt moderna samhälle. På teknikprogram-
met får du arbeta både teoretiskt och praktiskt, ofta i projektform. 
Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar och 
du lär dig om teknikens utveckling i samhället. Du utvecklar även 
din förmåga att analysera, se samband och dra slutsatser för att 
bättre förstå tekniska system.  
 
Samarbeten och möjligheter  
Tack vare att vi är ett certifierat Teknikcollege, kvalitetssäkras vår 
utbildning i samarbete med näringsliv och högskola. Genom att 
delta i nationella tävlingar som Webbstjärnan och Blixtlåset lär du 
dig att driva verklighetsförankrade projekt 
 
Entreprenörskap  
Entreprenörskap genomsyrar all vår utbildning och hos oss har du 
möjlighet att driva eget företag tillsammans med Ung Företag-
samhet. 

Inriktning Design och produktutveckling 
Vill du utveckla din kreativitet och arbeta med design och kon-
struktion. Du arbetar med traditionell skissteknik, modellbygge 
och har datorn som ett naturligt arbetsredskap

Inriktning Informations- och medieteknik 
Vill du vara med och utveckla framtidens IT-lösningar, inom såväl 
nätverksteknik som mobilanpassad webb? 
Låt din kreativitet få utlopp i högaktuell webbutveckling, och skaffa 
spetskompetens genom att ta certifikat från den marknadsledande 
aktören Cisco.  

En modern utbildning inom teknik, 
produktion och utveckling.

Teknikprogrammet

Vi är mycket stolta över att vara en Cisco Networking Aca-
demy. Vår gymnasieskola är en av de få i Sverige där du har 
möjligheten att ta sex Cisco certifikat: CCNA (1-4), CCNA IT 
Essentials och CCNA Security.  
Vi är också en certifierad Microsoft IT Academy, vilket ger 
oss tillgång till de senaste versionerna av deras mjukvara och 
möjligheten till certifikation för drivna elever. 
 
Inriktning Produktionsteknik  
Du lär dig om produktion och automation/instrument samt 
företagande riktat mot olika typer av processindustrier, men 
även mot andra automatiserade företag. Fokus i undervis-
ningen ligger bland annat på datorstyrd automation/robot-
teknik och reglerteknik. 

 
Inriktning Teknikvetenskap 
En inriktning främst för dig som tänker fortsätta att studera på 
högskolans tekniska utbildningar. Du läser matematik 4, fysik 2 
och kursen teknik 2. Du lär dig att använda matematiska mo-
deller, simulera, styra och reglera för att förstå hur man tänker 
och arbetar med teknik. 

Efter gymnasiet 
Arbetsmarknadens prognoser är mycket goda. Du kommer 
att vara anställningsbar direkt efter gymnasiet, eller så väljer 
du att starta eget. Du får behörighet till Chalmers och andra 
högskolor, till exempel vår samarbetspartner Högskolan Väst 
som har Sveriges bästa utbildning för nätverkstekniker.
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1 
Matematik 1c 
Matematik 2c 
Matematik 3c 
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1b 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3  

Programgemensamma karaktärsämnen  
Fysik 1a 
Kemi 1 
Teknik 1 
 

Övrigt  
Gymnasiearbete 
Individuellt val 

Inriktning Design och produktutveckling 
inklusive programfördjupning
Bild och form 1a1
Cad 1 
Design 1 
Digitalt skapande 1 
Entreprenörskap 
Konstruktion 1 
Teknik - specialisering 
Produktutveckling 1 

Inriktning Informations- och medieteknik 
inklusive programfördjupning  
Dator och nätverksteknik
Nätverksadministration
Nätverksteknik 
Teknikspecialisering 
Programmering 1 
Webbutveckling 1 
Webbutveckling 2 

Inriktning Produktionsteknik 
inklusive programfördjupning
Mekatronik 1 
Mät- och reglerteknik 
Processmätteknik 1 
Processreglering 
Produktionskunskap 1 
Produktionsutrustning 1 
Programmerbara styrsystem 

Inriktning Teknikvetenskap 
inklusive programfördjupning
Design 1 
Engelska 7 
Konstruktion 1
Fysik 2 
Matematik 4 
Teknik 2  
Teknik - specialisering

Ett fjärde år på Teknikprogrammet

Josefina tog studenten 
2008  från teknikprogram-
met och vidareutbildade 
sig sedan till civilingin-
genjor inom maskinteknik 
på KTH i Stockholm. Efter 
examen fick Josefina jobb 
pa SAAB Aeronautics i 
Linköping och jobbade 

med digitalisering för nya Gripen JAS under två års 
tid.  Idag bor och jobbar hon i Paris där hon ansvarar 
för 3D baserade mjukvarulösningar inom service & 
eftermarknad. 
- Teknikprogrammet är ett perfekt avstamp för en 
raketkarriär! Med engagerade och kompetenta lärare 
samt ett roligt kursutbud ger programmet mersmak 
för vidareutbildning snarare än skoltrötthet. Det ger 
dessutom behörighet till alla tekniska civilingenjörs-
program. 

Josefina Sonnerup,  Maskiningenjör 
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Är du intresserad av människor och vill 
lära dig mer om medicin, hälsa och  
psykologi? Efter Vård- och omsorgs- 
programmet kan du själv välja mellan 
att gå rakt ut i ett arbete eller studera 
vidare. 
 
Arbetsplatsförlagt lärande 
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. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter 
som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Framtid 
Efter Vård- och omsorgsprogrammet är dina möjligheter många. Om 
du vill börja arbeta direkt finns det mycket stora behov av utbildad per-
sonal inom Äldrevård, Funktionshinder, Psykiatri och Akutsjukvård. Om 
du istället väljer att vidareutbilda dig på universitet eller högskola finns 
det senare gott om jobb inom ett ännu bredare  yrkesområde.

Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 
Historia 1a1 
Idrott och hälsa 1 
Matematik 1a 
Naturkunskap 1a1  
Religionskunskap 1 
Svenska 1 
Samhällskunskap 1a1  

Programgemensamma karaktärsämnen 
Etik och människans livsvillkor 
Hälsopedagogik 
Medicin 1
Psykologi 1
Psykiatri 1 
Samhällskunskap 1a2 
Specialpedagogik 1
Svenska 2
Vård- och omsorgsarbete 1 
Vård- och omsorgsarbete 2 

Övrigt 
Gymnasiearbete 
Individuellt val  

Individuellt val  
inklusive programfördjupning
Akut omhändertagande 
Akutsjukvård 
Engelska 6 
Friskvård och hälsa 
Hemsjukvård 
Kost och hälsa 
Matematik 2a 
Palliativ vård 
Räddningsmedicin 
Svenska 3 
Vård & omsorg vid demensjukdom 
Äldres hälsa och livskvalitet 

 
 

 

 Vård- och omsorgsprogrammet
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Gymnasieingenjör

Läs ett fjärde år på Teknikprogrammet - bli gymnasieingenjör!

Skaffa dig specialkunskap 
Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla din kreativitet, 
vara med och lösa framtidens problem, skaffa dig spetskunskap 
inom teknik och få möjlighet till anställning direkt efter gymnasiet. 
 
I nära samarbete med näringslivet 
Utbildningen utvecklas i nära samarbete med näringslivet vilket 
tillsammans med erfarna och engagerade lärare ger dig en un-
dervisning av högsta kvalitet. Teknikprogrammets fjärde år varvar 
studier i skolan med arbetsplatsförlagt lärande, APL, under minst 
10 veckor med fokus på att omsätta praktiska kunskaper till erfa-
renhet. Utbildningen är både yrkesförberedande och högskoleför-
beredande. Efter utbildningen blir du gymnasieingenjör!

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att du är välkom-
men att söka även om du inte läst Teknikprogrammet här hos oss 
på Teknikcollege Stenungsund.

Det är möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året. Se 
bara till att du börjar på utbildningen senast det kalenderår då du 
fyller 22 år.

Teknikcollege Stenungsund erbjuder  
följande profiler: 

 
Design- och produktutveckling  
Utgång design- och produktutveckling 

 
Produktionsteknik 
Utgång produktion och automation 

 
Informationsteknik 
Utgång mjukvarudesign
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Individuellt alternativ (IMA)  
Syftet med utbildningen är att eleven ska få en utbildning 
som leder till etablering på arbetsmarknaden alternativt 
fortsatta studier på yrkesintroduktion, nationellt program eller 
annan utbildning.  
 
Språkintroduktion (IMS)  
Ger elever som nyligen kommit till Sverige en utbildning 
med tyngdpunkt i det svenska språket för fortsatta studier på 
yrkesintroduktion, nationellt program eller annan utbildning.  
 
Yrkesintroduktion (IMY)  
Här läser eleven för att få en yrkesinriktad utbildning som le-
der till etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier.

 
Programinriktat val (IMV)  
En elev som har betyg i svenska eller svenska som andrapråk, 
matematik och engelska samt ytterligare 3 ämnen eller  
svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engel-
ska samt ytterligare 4 ämnen är behörig till IMV. I mån av plats 
kan eleven påbörja studier på nationellt program. 

 

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammet riktar sig till dig som inte är behörig till 
gymnasiet. Utbildningen anpassas efter dina behov och kunskaper för 
att ge dig rätt förutsättningar inför fortsatta gymnasiestudier. 
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• Programmet för estetiska verksamheter

• Programmet för fordonsvård- och godshantering  

(service, underhåll och reparation)

• Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

• Programmet för administration, handel och varuhantering (lärling)

• Programmet för hantverk och produktion (industriell produktion)

• Programmet för hotell, restaurang och bageri (lärling)

• Programmet för hälsa, vård och omsorg

Utbildningen omfattar 2500 poäng. Undervisningstiden är 3600 timmar 
fördelat på fyra år. Stor del av utbildningen genomförs som APL, 
arbetsplatsförlagt lärande. 

Vill du veta mer om gymnasiesärskolan på Nösnäs? 
På hemsidan hittar du mer information och kontaktuppgifter. 

Gymnasiesärskola

På Nösnäsgymnasiet erbjuder dig som helt eller delvis varit integrerad 
i grundskoleklass en möjlighet att fortsätta följa samma upplägg även 
på gymnasiet.

2020 kommer vi att erbjuda följande nationella program:

Elev på programmet för estetiska verksamheter.
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Gymnasievägen 2   444 47 Stenungsund   0303-73 80 80   expedition.nosnas@stenungsund.se

20 - 21 november 2019

9 november 2019 kl 10.00 - 13.00

Gymnasiedagarna på Svenska Mässan i Göteborg  
Kom gärna och besök vår monter!
8-10 oktober 2019

År 9-dagar på Nösnäsgymnasiet

Öppet Hus på Nösnäsgymnasiet

23 januari 2020 kl 16.30 - 18.30

Gymnasiedagarna 4:e dagen  
För dig som ska söka till gymnasiesärskola
17 oktober 2019, Anders Personsgatan 8, Göteborg

NÖSNÄSGYMNASIET

Vad händer nu?

Öppet Hus på Nösnäsgymnasiet
23 januari 2020


