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Nu börjar det roliga!
Funderar du på att söka till Gymnasium Skövde? Kul! Då kanske 
vi ses i korridorerna i höst. Att välja gymnasieprogram kan kännas 
svårt och avgörande, men egentligen är det början på en rolig tid  
i livet. Vi vet, för vi har gjort det!

På Gymnasium Skövde får du en bra start på fram-
tiden och har roligt under tiden. Skolorna är stora 
men trivsamma – här finns allt från sportfantaster 
och pluggälskare till konstnärssjälar och praktiker. 
Bredden gör att du kan hitta din grej, både när det 
gäller program och valbara kurser. Och det finns 
många engagerade lärare som ger dig perfekta 
förutsättningar för att du ska lära dig allt du kan.

En del nior vet precis vad de ska välja medan 
andra tvekar in i det sista. Så var det för oss också, 
men alla hittade rätt. Oliver lät sitt matintresse 
styra när han valde restaurang- och livsmedels-
programmet, Maria följde sin dröm om att bli 
barnmorska när hon hoppade på vård- och  
omsorgsprogrammet och Josefin valde natur-
vetenskapsprogrammet eftersom hon gillar 
NO-ämnen och ville gå på djupet i dem. Emil, å sin 
sida, fastnade för svetsning när han fick testa det 

på ett öppet hus. Han valde därför industritekniska 
programmet, medan Neo valde barn- och fritids-
programmet eftersom han var intresserad av att 
jobba med barn och unga.

Som du märker har vi valt helt olika vägar. Det är 
för att vi är olika slags personer som gillar olika  
saker! Vårt råd till dig är: Välj det du gillar – inte 
det som dina kompisar väljer eller som någon 
annan tycker att du ska välja. Dina gymnasieår 
bestämmer inte hela din arbetskarriär och det  
går alltid att göra annat senare. 

Ta också chansen att gå på Gymnasium Skövdes 
Öppet hus den 23 november och ”skugga” (alltså 
hälsa på) det program du är intresserad av. Ju mer 
du vet desto bättre blir ditt val – och desto roligare 
blir dina tre år på gymnasiet.

Hoppas vi ses till hösten!

Oliver  
Restaurang- och  
livsmedelsprogrammet

Maria 
Vård- och omsorgs- 
programmet

Josefin  
Naturvetenskaps- 
programmet

Emil  
Industritekniska 
programmet

Neo 
Barn- och fritids- 
programmet
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Gymnasium Skövde är samlingsnamnet för 
våra två kommunala gymnasieskolor, Kavelbro 
och Västerhöjd.

Kavelbro: 800 elever
Västerhöjd: 1 500 elever

Våra yrkesutbildningar har mycket gott rykte. 
Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) hos 
olika företag och verksamheter är en del av din 
utbildning och ger dig viktiga erfarenheter och 
kontakter för framtiden.

De flesta av våra yrkesutbildade elever får jobb 
direkt efter studenten. Vi deltar regelbundet i 
olika yrkestävlingar där flera av våra elever har 
nått mycket goda resultat de senaste åren. På 
alla praktiska program finns möjlighet att läsa 
in grundläggande högskolebehörighet.

Vårt breda utbud av högskoleförberedande 
program och valbara kurser ger dig behörighet 
som kan ta dig vidare till alla universitet och 
högskolor i Sverige.

Gymnasium Skövdes program har många olika 
certifieringar och kvalitetsmärken som visar på 
utbildningarnas höga kvalitet. 

För att ge dig bästa möjliga kunskaper har våra 
program också mycket nära samarbeten med 
yrkesbranscher, högskolor och universitet.

Vi värnar om våra elever och är därför noga 
med att sätta både elevhälsa och elevstöd i 
centrum för vår verksamhet. 

Vi jobbar hårt för att vara bäst i klassen  
på utbildning!

Ta dig till drömjobbet 
– direkt efter studenten eller via fortsatta studier
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Från skola till jobb  
- eller skola

Ida Gillberg  
Humanistiska  
programmet,  
student 2020.  
Nu pluggar hon på  
Försvarshögskolan. 

Ida har bytt bana flera gånger
Varför valde du Humanistiska programmet?
– Jag har alltid gillat språk så det var naturligt. 

Hur var utbildningen?
– Väldigt kul! Kurserna och upplägget på programmet var 
bra och dessutom gick jag i en ganska liten klass. Vi blev 
sammansvetsade som grupp och gjorde många roliga 
saker tillsammans. 

Vad har du gjort sedan studenten?
– Jag hade en dröm om att bli arkitekt och läste tekniskt 
basår för att kunna söka. Under tiden upptäckte jag ut-
bildningen som jag går nu: ett kandidatprogram i statsve-
tenskap med inriktning mot säkerhet och krishantering på 
Försvarshögskolan.

Vad har gymnasietiden betytt för dig?
– Den har gett mig studieteknik, studievana och motiva-
tion att plugga. Dessutom har jag faktiskt haft stor nytta 
av mina grammatik- och filosofikunskaper när jag har 
pluggat matte, kemi och fysik på högskolan. Humanist är 
ett otroligt brett program på det viset. 

Ditt råd till den som ska välja till gymnasiet?
– Det viktigaste är att du tycker om det du ska plugga.  
Du måste inte fortsätta på samma bana efter gymnasiet. 
Kolla på mig – jag har redan bytt flera gånger!

Agnes läser till socionom
Varför valde du Vård- och omsorgsprogrammet?
– Jag har alltid vetat att jag ville jobba med människor. 
Jag gillade också att det fanns praktiska delar på 
programmet, och så blev jag inspirerad av min mormor 
som är sjuksköterska.

Hur var utbildningen?
– Jättebra! Vi hade många bra lärare och vårdämnena 
var verkligen intressanta, särskilt psykiatri som jag fick 
ett specialintresse för. 

Vad har du gjort sedan studenten?
– Jag har jobbat som undersköterska inom social-
psykiatrin och på LSS-boenden, och nu pluggar jag 
socionomprogrammet på Göteborgs universitet.  
Under gymnasietiden fick jag ett allt större intresse  
för socionomyrket.

Vad har gymnasietiden betytt för dig?
– Massor! Den är grunden i allt jag gör och har gjort.  
Den har gett mig kunskaper och ett tänk som jag har  
haft nytta av både i jobb och i studier. 

Ditt råd till den som ska välja till gymnasiet?
– Välj det du vill själv, inte det som dina kompisar vill.  
På gymnasiet får man nya vänner för livet. 

Emil Carlsson 
Industritekniska  
programmet,  
student 2012.  
Nu driver han eget  
företag som svetsare.  
 
 

Emil startade egen svetsfirma
Varför valde du Industritekniska programmet?
– Jag har svetsat sedan jag var barn och alltid gillat  
att bygga, så det passade mig. 

Hur var utbildningen?
– Den innehöll alla moment som jag behövde och vi  
fick bygga många olika produkter. Jag hade också  
väldigt roligt med klasskompisarna. Många av oss  
umgås fortfarande. 

Vad har du gjort sedan studenten?
– Först jobbade jag några år som anställd. Sedan  
startade jag eget företag: Ecarlsson Steeldesign. Jag  
är specialiserad på att bygga snabba bilar för bana  
men gör också möbler, industriella trappor och annat.

Vad har gymnasietiden betytt för dig?
– Den gav grunden som jag behövde för att kunna  
börja jobba. Sedan jag startade eget har jag själv föreläst 
på programmet. Det har utvecklats mycket; de elever 
som går ut nu kan få med sig både svetslicenser och  
annat som är viktigt. Det är jättebra för deras arbetsliv.

Ditt råd till den som ska välja till gymnasiet?
– Fundera över vad du vill göra om tio år och kör på det. 
Välj det som känns rätt! Och ha kul under din skoltid.
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Möjligheterna efter studenten är oändliga och det är bara du som bestämmer 
hur din framtid ska se ut. Här kan du läsa om vad några tidigare elever gör 
idag. Deras framtid började på Gymnasium Skövde. 

Elin gick direkt till kockyrket
Varför valde du Restaurang- och  livsmedels- 
programmet?
– Jag ville gå en praktisk utbildning men ändå kunna  
läsa in högskolebehörighet. Eftersom jag gillade att  
baka blev det restaurang och livsmedel. Det var ett bra val! 

Jag fick nya vänner och lärde mig mycket om både mig 
själv och andra. Det är ju mycket samarbete i ett kök. 

Vad har du gjort sedan studenten?
– Först jobbade jag i kommunala kök i några år och nu  
är jag kock på Orangeriet i Skövde. Jag trivs jättebra. 

Vad har gymnasietiden betytt för dig?
– Jättemycket. Den lade grunden i min kunskapsbank 
som jag sedan har byggt vidare på. Under praktiken fick 
jag också kontakter som gav både sommarjobb och jobb. 

Ditt råd till den som ska välja till gymnasiet?
– Välj det du gillar och lev i nuet! Det är viktigt att ha roligt 
under gymnasietiden.

Elin Gynnerwall  
Restaurang- och livs- 
medelsprogrammet ,  
student 2017.  
I dag jobbar hon  
som kock i Skövde.

Xiangjuan pluggar till ingenjör
Varför valde du Naturvetenskapsprogrammet?
– Jag har alltid gillat NO och matte. Dessutom verkade 
natur vara ett brett program och det passade mig bra. 

Hur var utbildningen?
– Rolig och intressant. Jag gillade att biologi, kemi 
och fysik var egna ämnen och vi gjorde många ro-
liga labbar. Samtidigt fick jag med mig en bra bredd 
eftersom vi också läste samhällskunskap, historia och 
religion. 

Vad har du gjort sedan studenten?
– Jag ville göra något meningsfullt med mina kunskap- 
er och är dessutom intresserad av miljö. Därför pluggar 
jag nu till civilingenjör vid Linköpings universitet. 

Vad har gymnasietiden betytt för dig? 
– Ganska mycket faktiskt. Vi hade jättebra och inspire-
rande lärare och jag fick en bra grund som jag har haft 
stor nytta av på universitetet. 

Ditt råd till den som ska välja till gymnasiet?
– Välj något som du tycker om! Man kan alltid byta spår 
längre fram om man vill det.

Xiangjuan Lihu  
Naturvetenskaps-  
programmet (natur),  
student 2020.  
I dag pluggar hon  
till civilingenjör. 

Agnes Börjesson  
Vård- och omsorgs- 
programmet,  
student 2021.  
Nu pluggar hon på  
socionomprogrammet. 
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Med en gymnasieexamen i bagaget öppnas 
många dörrar för dig. Det är viktigt att du 
själv bildar dig en uppfattning om vad du vill. 
Lägg tid på att skaffa information om båda 
skolorna och de olika programmen. 

Ta hjälp av studie- och yrkesvägledare (SYV) 
på din skola, eller på gymnasiet, för att få svar 
på dina frågor.

8   

Välj med  
hjärtat
– men också med förnuftet!

Vanliga frågor till SYV 
Vad är skillnaden mellan högskoleförberedande 
och yrkesprogram?
På ett högskoleförberedande program skaffar du dig 
teoretiska kunskaper inför vidare studier. På ett yrkespro-
gram förbereder du dig för jobb. Om du vill kan du läsa in 
grundläggande behörighet till högskola eller universitet 
på alla våra yrkesprogram. 
Tänk på! Vissa högskoleutbildningar kräver särskilda 
behörigheter.

Måste man läsa moderna språk på gymnasiet?
På EK och NA ingår 100 poäng och på HU och SA  
ingår minst 200 poäng moderna språk. Övriga program 
har inte obligatoriskt språk. Om du vill fortsätta med det 
språk du läst i grundskolan kan du i de flesta fall läsa 
kursen som ett individuellt val. Fyll i så fall i ditt önskemål 
på din gymnasieansökan.

Vilka kurser erbjuds som individuellt val (i-val)  
på Gymnasium Skövde?
Utbudet varierar från år till år. Du får information från  
skolan om vad du kan välja innan du ska göra ditt val. 
Tänk på! Om du redan vid ditt programval väljer till ex-
empel idrott eller språk som individuellt val, har du bokat 
upp delar av dina så kallade i-valspoäng.

Om jag väljer att ha NIU eller LIU på gymnasiet, 
väljer jag då bort andra kurser?
Poängen på NIU och LIU är del av dina totalt 2 500 poäng 
på gymnasiet. Hur din utbildning utformas beror på vilket 
program du går.  
Tänk på! NIU och LIU kan bara väljas på vissa program. 
Läs mer på sidan 27. 

Hur höga betyg behöver jag för att komma in på 
programmet jag sökt?
Det varierar från år till år. Den slutgiltiga antagningsstat-
istiken presenteras på antagningskansliets hemsida 
(www.utbildningskaraborg.se) först efter slutantagningen 
den 1 juli.

Hur många olika valalternativ måste man fylla i?
Det väljer du själv, men om du är osäker på om dina betyg 
räcker för att komma in kan det vara klokt att lägga till 
några alternativ. Var noga med att kolla upp det prelimi-
nära meritvärdet för de program du sökt. Tänk också på 
att värdet kan ändras efter den slutliga antagningen i juli.

Om jag kommer in på mitt förstahandsval och 
ångrar mig, kan jag då ändra mig till mitt andra-
handsval?
Nej. Om du kommer in på ditt förstahandsval stryks du 
automatiskt från dina andra alternativ. Därför är rang-
ordningen på dina alternativ mycket viktig. Sätt alltid det 
program du allra helst vill komma in på överst.

Om jag börjar på ett program och sedan ångrar 
mig, kan jag då byta?
Om du vill göra ett sent omval bör du diskutera det med 
din SYV. Läs mer om hur omval fungerar på antagnings-
kansliets hemsida (www.utbildningskaraborg.se).

Har jag sämre chans att komma in på ett program 
om jag söker det i andra hand och väljer att stå 
kvar som reserv på mitt förstahandsval?
Nej. Programmens platser fylls på med elever  
utifrån elevernas meritvärde. Resten blir reserver i
turordning. 

KONTAKTUPPGIFTER SYV VÄSTERHÖJD 

Program NA, TE
Anna-Lena Sjölin
0500 -  49 38 53
anna-lena.sjolin@skovde.se 

Program EK, FS, HU, SA
Louise Gidlund
0500 - 49 38 17
louise.gidlund@skovde.se 

Program ES, VO
Philip Törnberg
0500 - 49 79 57
philip.tornberg@skovde.se

KONTAKTUPPGIFTER SYV KAVELBRO 

Program BA, BF, EE, FT, HV, IN, RL, VF
Moa Mannesson
0500 -  49 38 16 
moa.mannesson@skovde.se

Program IM
Anna Lans
0500 -  49 87 41
anna.lans@skovde.se

GYMNASIESÄRSKOLAN 
Satu Leskinen
0500 -  49 75 85 
satu.leskinen@skovde.se

Några råd inför programvalet
• Tänk över hur du vill att dina tre närmsta år ska se ut. 

Vad är du intresserad av och vilka ämnen har du lätt 
för i skolan idag? Är du teoretiskt eller praktiskt lagd, 
eller kanske båda? 

• Om du vill utbilda dig till ett speciellt yrke finns det 
många yrkesprogram att välja mellan. Tänk på att  du 
kan läsa in grundläggande behörighet till högskola 
eller universitet på alla yrkesprogram.

• Var noga med att ta reda på vad respektive program 
innehåller. Vilka inriktningar, ämnen och kurser finns?

• Se dig om efter flera olika alternativ som du kanske 
inte tänkt på tidigare.

• Det är viktigt att inse sina begränsningar och känna att 
du kan genomföra dina studier på ett bra sätt.

• Tänk igenom hur din skoldag går att kombinera med 
pendling och fritidsaktviteter.

• Gör valet efter dina egna intressen och förmågor, inte 
efter vad dina kompisar väljer. 

Krav för behörighet
Yrkesprogram
Du behöver som lägst ha betyg E i svenska/svenska som 
andraspråk, engelska och matematik samt fem andra 
ämnen.

Högskoleförberedande program
Du behöver som lägst ha betyg E i svenska/svenska som 
andraspråk, engelska och matematik samt nio andra 
ämnen. På EK, HU och SA ska fyra av de nio godkända 
ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och 
religion. På NA och TE ska tre av de nio godkända ämnena 
vara biologi, fysik och kemi. På ES gäller godkänt betyg i 
vilka nio ämnen som helst.

Betyg, meritvärde  och urval
Lägg ihop poängen för dina 16 eller 17 högsta betyg enligt 
följande modell:  
A = 20 p, B = 17,5 p , C = 15 p, D = 12,5 p, E = 10 p  
Summan blir ditt meritvärde.
OBS! Du som har haft moderna språk som språkval och 
har fått minst E i betyg får räkna detta som ett 17:e betyg.  
Eleverna tas in i tur och ordning. Högst betyg kommer  
in först.

För dig som inte är behörig 
Introduktionsprogrammen (IM) finns för dig som inte är 
behörig till gymnasiets yrkes- eller högskoleförberedande 
program. Läs mer på sidan 26.

Gymnasiesärskola
Du som söker till gymnasiesärskolans program kan även 
söka till introduktionsprogrammen. Det görs sedan en  
individuell bedömning för att se om du har förutsättning 
att klara utbildningen på ett introduktionsprogram.

SYV stöttar dig!
Alla program på Gymnasium Skövde har en studie- och 
yrkesvägledare (SYV) som du kan ställa frågor till.  
De kan bland annat hjälpa dig med följande:

• Vägledningssamtal kring dina studier och studie-
planering

• Samverkan med elevhälsa och lärare för att ge dig  
en bra studietid

• Val av inriktning, programfördjupningar samt  
individuellt val

• Utbildningsvägar för vidare studier
• Yrkesval och arbetsmarknad
• CV (curriculum vitae)

 

Välkommen till oss  
med dina frågor!
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 BF 
     KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Kavelbro

Programmet ger följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till grund-
läggande högskolebehörighet.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (600)
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1  / SVA 1 100

Programgemensamma ämnen  (700)
Hälsopedagogik  100
Kommunikation  100
Lärande och utveckling  100
Människors miljöer  100
Pedagogiskt ledarskap  100
Samhällskunskap 1a2  50
Naturkunskap 1a2  50
Svenska 2 /SVA 2 100

Inriktningar  (300)
Fritid och hälsa  300
Pedagogiskt och socialt arbete 300

Programfördjupningar  (600)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100) 
Summa  2 500 

Barn- och fritidsprogrammet är perfekt för dig som vill kunna gå ut i 
jobb direkt efter studenten och ändå ha möjlighet att läsa vidare på 
högskola. Här får du yrkesexamen i branscher där det är stor efter- 
frågan på kompetent personal. Samtidigt kan du skaffa dig den hög-
skolebehörighet som behövs för att söka in på många utbildningar.

På Barn- och fritidsprogrammet tränar vi på att lösa praktiska problem, 
att samarbeta och att kommunicera med andra människor. Du lär dig 
att leda en grupp och skaffar dig gott om kunskaper för ditt komman-
de yrkesliv. Samtidigt utvecklas du som människa, vilket du har nytta 
av hela livet. Många som väljer inriktningen Fritid och hälsa och som 
har stort idrottsintresse kombinerar utbildningen med NIU eller LIU. 

Vilken inriktning passar dig?
• Fritid och hälsa: För dig som vill arbeta med förebyggande hälsa 

och/eller satsa på din idrott. Efter studenten kan du jobba som 
gym- och gruppträningsinstruktör eller badpersonal. I framtiden 
kan du exempelvis läsa vidare till sjukgymnast eller idrottslärare. 

• Pedagogiskt och socialt arbete: För dig som vill arbeta med 
barns utveckling och lärande. Efter studenten kan du gå vidare till 
jobb som barnskötare eller elevassistent. Du kan också läsa vidare, 
exempelvis till fritidspedagog eller lärare.

Visste du det här om programmet?
Våra tredjeårselever arrangerar ”Alla på snö” för barn och ungdomar i 
samarbete med Svenska Skidförbundet.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 15 veckor 
inom den inriktning du har valt. 

Barn- och 
fritidsprogrammet
–  Stabil grund för både jobb och studier

Se
 film
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 BA 
     KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Kavelbro

Programmet ger följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till grund-
läggande högskolebehörighet.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (600)
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / SVA 1 100

Programgemensamma ämnen  (400)
Bygg och anläggning 1  200
Bygg och anläggning 2  200

Inriktningar  (400-900)
Husbyggnad  700
Anläggningsfordon  900
Måleri  400

Programfördjupningar  (300-800)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

Vill du satsa på ett framtidsyrke och gå vidare till ett varierande och  
självständigt jobb direkt efter studenten? Titta då lite närmare på  
Bygg- och anläggningsprogrammet. 

Här bygger du en bred och stabil grund att stå på för att arbeta inom 
byggbranschen. Oavsett vilken inriktning du valt att gå får du under  
första året prova på programmets övriga inriktningar. Under utbildning-
en genomför du olika behörighetskurser för respektive inriktning,  
t.ex. Brandfarliga arbeten, Säkerhet på väg och Mobila plattformar.

Vilken inriktning passar dig?
• Anläggningsförare/anläggningsarbetare: För dig som vill jobba 

som maskinförare eller väg-, mark- och anläggningsarbetare. Du lär 
dig att göra beräkningar och använda avvägningsinstrument samt 
att köra gräv- och lastmaskiner.

• Husbyggnad: För dig som vill bli snickare. Du lär dig att bygga  
ett nyckelfärdigt hus från grunden samt utföra arbetet på ett arbets-
miljösäkert sätt. Du får kunskap om olika byggtekniker och moment, 
som att läsa ritningar, samt bygga bjälklag, väggar och tak.

• Måleri: För dig som vill bli byggnadsmålare. Du får lära dig allt  
inom invändig målning (tapetsering, sprutmålning, sprutspackling) 
och allt inom utvändig målning.

Visste du det här om programmet?
Bygg- och anläggningsprogrammet rekommenderas av Byggbransch-
ens Yrkesnämnd (BYN). Det är en garanti för att vår utbildning håller 
extra hög kvalitet. BYN anordnar varje år skoltävlingar för elever  
på programmet.

Du har möjlighet till dubbla utbildningsböcker  
inom anläggning och anläggningsförare.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) i minst 15 veckor inom den inriktning du  
har valt. 

Bygg- och  
anläggningsprogrammet
–  Måla, bygg och anlägg för framtiden

Se
 film

en
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 EK 
     KORTA FAKTA

Programmet finns på:    
Västerhöjd

Programmet ger  
följande behörighet:
Grundläggande behörighet och viss  
särskild behörighet för högskolestudier. 
 

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (1 250)
Engelska 5 och 6  200
Historia 1b  100
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1b och 2b  200
Naturkunskap 1b  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b och 2  200
Svenska 1, 2 och 3 / SVA 1, 2 och 3 300

 

Programgemensamma ämnen  (350)
Företagsekonomi 1  100
Privatjuridik  100
Moderna språk  100
Psykologi 1  50

Inriktningar  (300)
Ekonomi  300
Juridik  300

Programfördjupningar  (300)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa 2 500

–  Karriärstart för ekonomer, jurister och företagare

På Ekonomiprogrammet lägger du en viktig grund för  
fortsatta studier i ekonomi, juridik och samhällsveten-
skap. Under första året bekantar du dig med alla delar, 
därefter väljer du inriktning. På så vis behöver du inte  
välja mellan bredd och fördjupning – du får båda delar.

Hos oss kan du starta företag inom Ung Företagsamhet 
(UF) och använda vårt nära samarbete med närings- 
livet till att skaffa viktiga kontakter. Dessutom finns det  
internationella perspektivet ständigt med hos oss.

 
 
 
 

Vilken inriktning passar dig?
• Ekonomi: För dig som vill skaffa kunskaper inom  

företagsekonomi, det vill säga redovisning, kalkyl-
ering, marknadsföring, ledarskap och organisation. 

• Juridik: För dig som vill skaffa kunskaper om rätts-
ordningens betydelse i samhället. Du lär dig bland 
annat att analysera och bedöma juridiska problem. 

Visste du det här om programmet? 
Om du väljer att gå juridikinriktningen kan du bli en av  
de elever som tävlar i skol-SM i juridik.

Ekonomiprogrammet

Se film
en

 EE 
     KORTA FAKTA

Programmet finns på:  
Kavelbro

Programmet ger  
följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till  
grundläggande högskolebehörighet.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (600)
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / SVA 1 100

 

Programgemensamma ämnen  (400)
Datorteknik 1a  100
Elektromekanik  100
Energiteknik 1  100
Mekatronik 1  100

Inriktning  (500)  
Elteknik  500

Programfördjupningar  (700)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

Gillar du praktiskt och tekniskt arbete? Vill du prova på  
att jobba redan under utbildningen? På El- och energi- 
programmet kombinerar du skolarbete med APL och 
skaffar dig tidigt breda kunskaper. Under första året läser 
du datorteknik, elektromekanik, energiteknik och meka-
tronik (mekanik och elektronik).  

Alla elever utbildas till installationselektriker. Vårt 
program är en del av ETG-college*. Klarar du ETG-ut-
bildningen kan du anställas som förstaårsmontör direkt, 
utan att gå ett fjärde år som lärling, och får då en högre 
ingångslön än om du anställs som lärling. Kraven är lite 
högre, både teoretiskt och praktiskt, och  du får en mer 
komplett utbildning med ETG. 

 
 

Visste du det här om programmet?
Efter din yrkesexamen kan du söka utbildningar inom  
Yrkeshögskolan (YH), exempelvis till projektledare,  
konstruktör eller energitekniker. Till dessa utbildningar 
krävs ofta Matematik 2a, vilket är obligatoriskt  på El- och 
energiprogrammet på Kavelbro. 

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i 
minst 15 veckor.

* Läs mer om ETG på www.etgsverige.se  
och på www.ecy.com. 

El- och energiprogrammet

college

–  Bli elektriker utan lärlingsår

Se film
en
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 FT 
     KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Kavelbro

Programmet ger följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till  
grundläggande högskolebehörighet.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (600)
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / SVA 1 100

Programgemensamma ämnen  (400)
Fordons-och transportbranschens
villkor och arbetsområden  200
Fordonsteknik – introduktion  200

Inriktningar  (400-500)
Personbil  400
Transport  500

Programfördjupningar  (700-800)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

Gillar du att meka med motorer och fordon eller ser en framtid som 
yrkeschaufför på världens vägar? Fordons- och transportprogrammet 
ger dig breda teoretiska och praktiska kunskaper i två spännande bran-
scher där det finns gott om jobb efter avslutad utbildning. 

Vilken inriktning passar dig?
• Personbil: Du lär dig att utföra felsökning, reparationer och service.  

I årskurs 2 – 3 arbetar du i skolans kundverkstad och tränar på 
kundkontakt, beställning av reservdelar och fakturering. För att 
du ska få lära dig den allra senaste tekniken sker utbildningen i 
samarbete med Aurobay och Brandt bil. Samarbetet gör Gymnasium 
Skövde till en certifierad skola där lärare och elever får en spets-
kompetens inom området.

• Transport: Du lär dig hur man hanterar såväl fordon som last på ett 
säkert sätt. Det rustar dig för ett spännande yrke med stor variation 
och ger dig möjlighet att jobba både självständigt och i lag. När du 
klarat kriterierna får du intyg på att du besitter kompetens för att köra 
truck, lastmaskin och kran. Du får också möjlighet att ta körkort för B, 
C, CE samt intyg för att köra farligt gods och utföra arbete på väg. Vårt 
stora övningsområde och samarbetet med branschen bidrar till att 
skapa verklighetslika situationer i utbildningen.

Visste du det här om programmet?
TYA* anordnar varje år tävlingar runt om i landet där gymnasieelever 
tävlar mot varandra i transportteknik. De bästa eleverna gör sedan 
upp i SM (svenska mästerskapen).

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 15 veckor 
inom den inriktning du har valt.
 

*TYA (Transportfackens yrkes- och abetsmiljönämnd) är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar-  
och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. 

Fordons- och transport- 
programmet

 ES 
    KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Västerhöjd

Programmet ger följande behörighet:
Grundläggande behörighet och viss  
särskild behörighet för högskolestudier.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (1 150)
Engelska 5 och 6  200
Historia 1b och 2b  200
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1b  100
Naturkunskap 1b  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100
Svenska 1, 2 och 3 / SVA 1, 2 och 3 300

Programgemensamma ämnen  (150)
Estetisk kommunikation 1  100
Konstarterna och samhället 50

Inriktningar  (400)
Estetik och media  400
Bild och formgivning 400
Musik  400

Programfördjupningar  (500)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

Vill du gå en högskoleförberedande utbildning och samtidigt utveckla 
ditt intresse inom bild, musik eller media? På Estetiska programmet får 
du tre givande och kreativa år som lägger en god grund för framtiden  
– oavsett vilken väg du väljer efter gymnasiet. 

Som elev på Estetiska programmet kombinerar du teoretiska studier 
med lustfylld utveckling av ditt konstnärliga uttryck. Många av våra 
elever vittnar om hur de kreativa delarna av utbildningen hjälper dem 
att lyckas även i andra ämnen. Den som vill kan dessutom få särskild 
behörighet för fortsatta studier, exempelvis genom att läsa extra 
matematik.

Vilken inriktning passar dig?
• Bild och formgivning: För dig som vill utveckla ditt personliga  

uttryck inom måleri, skulptur, formgivning och design.
• Estetik och media: För dig som vill arbeta med digitala verktyg  

och fördjupa dig i foto, grafisk design och film.
• Musik: För dig som spelar ett eller flera instrument alternativt 

sjunger, vill utveckla ditt musikaliska kunnande och samtidigt  
lära dig musikproduktion och inspelningsteknik.  

Visste du det här om programmet?
Eleverna har ofta utställningar – både på skolan, runt om i Skövde  
och i Skaraborg.  

Elever från inriktning musik är Skövdes officiella Lucia. De ger också 
uppskattade julkonserter i både S:t Helena kyrka och Varnhems  
klosterkyrka. 

Inriktning musik har sin musikundervisning på Kulturfabriken.  

 

Estetiska 
programmet

14   

–  Kreativt och högskoleförberedande –  Jobba med bilar och tunga fordon

Se
 film

en
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 film
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 FS 
     KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Västerhöjd

Programmet ger följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till  
grundläggande högskolebehörighet.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (600)
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / SVA 1 100

Programgemensamma ämnen  (900)
Entreprenörskap  100
Personlig försäljning 1  100
Servicekunskap 1  100
Praktisk marknadsföring 1  100
Affärsutveckling och ledarskap  100
Branschkunskap inom handel  100
Handel och hållbar utveckling  100
Information och kommunikation 1  100
Inköp 1  100

Programfördjupningar  (700)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

Försäljnings- och 
serviceprogrammet
–  Jobba med handel, e-handel eller företagande

Försäljnings- och serviceprogrammet bytte namn hösten 2022. Det hette tidigare Handel- och 
administrationsprogrammet.

Se
 film

en

 HV 
    KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Kavelbro

Programmet ger följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till  
grundläggande högskolebehörighet.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (600)
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / SVA 1 100

Programgemensamma ämnen  (400)
Entreprenörskap  100
Hantverk – introduktion  200
Tradition och utveckling  100
 
Inriktning  (300) 
Frisör, barberare och  
hår- och makeupstylist  300 

Programfördjupningar  (900)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

Hantverksprogrammet  
– Frisör, barberare och  
hår- och makeupstylist 

Programmet har en 
egen frisörsalong där 
eleverna tränar olika 
delmoment på kunder. 
Läs mer på: 
gymnasiumskovde.se/frisorsalong

Hantverksprogrammet är till för dig som vill påbörja en spännande resa 
mot att bli frisör. Under utbildningen tränar du på alla frisörmoment. 

Du lär dig allt du behöver kunna för att jobba som frisör, det vill säga 
klippning, färgning, permanent, uppsättningar, styling, make-up,  
kundservice, inköp och ekonomi.  

I skolans egen salong får du praktisera dina kunskaper på kunder.  
Här får du arbeta med kundens önskemål precis som i arbetslivet.  
I utbildningen ingår också kursen Entreprenörskap där du får starta  
och driva ett UF-företag.

Hantverksprogrammet i Skövde har mycket gott samarbete med  
Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund. Det ger  
utbildningen en kvalitetsstämpel.  

Visste du det här om programmet?
På vår frisörutbildning får du möjlighet att ta dina första steg mot ett 
gesällbrev. Programmet har ett samarbete med frisörernas bransch-
organisation för att förbereda dig för ditt delprov och gesällbrev. Skolan 
betalar delprovet, men då krävs det att man klarar av sin yrkesexamen.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 15 veckor.

–  Arbeta kreativt och serviceinriktat som frisör

Se
 film

en

Är du kreativ, serviceinriktad och vill jobba med människor? Då är  
Försäljnings- och serviceprogrammet rätt val för dig. Här lär  
du dig hur företag fungerar och hur du kommunicerar med kunder.

Du läser ekonomi, marknadsföring, handel och hållbar utveckling.  
Vi fokuserar på att ge dig en bra säljutbildning och du lär dig affärsut-
veckling och ledarskap samt att driva handel både fysiskt och digitalt.

Hos oss startar alla elever UF-företag (Ung Företagsamhet) under  
studietiden. Det innebär att du startar, driver och avvecklar ett eget 
företag tillsammans med klasskompisar. Du får också chans att tävla 
med ditt företag på olika mässor.
 
Vårt nära samarbete med näringslivet ger dig ett bra kontaktnät för 
framtiden. Vi jobbar mycket i ämnesövergripande projekt och utför  
uppdrag åt Skövdes företagare. Under din APL får du värdefulla  
kontakter och god förståelse för företagandets villkor.  

Visste du det här om programmet?
Vi har ett tätt samarbete med branschen och det genomsyrar hela  
utbildningen. Det kommer föredragshållare till oss som berättar om 
branschrelaterade ämnen och vi gör också intressanta studiebesök.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 15 veckor.
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 HU 
     KORTA FAKTA

Programmet finns på:  
Västerhöjd

Programmet ger  
följande behörighet:
Grundläggande behörighet och viss  
särskild behörighet för högskolestudier.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (1 150)
Engelska 5 och 6  200
Historia 1b och 2b  200
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1b  100
Naturkunskap 1b  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100
Svenska 1, 2 och 3 / SVA 1, 2 och 3 300

Programgemensamma ämnen  (350)
Filosofi 1  50
Moderna språk 1  200
Människans språk 1  100

Inriktningar  (400)
Kultur  400
Språk  400

Programfördjupningar  (300)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

Tycker du om kultur, språk och historia och vill skaffa dig 
bred behörighet till högskolan? Som elev på Humanistis-
ka programmet håller du alla dörrar öppna för framtiden. 
Efter de tre åren kan du gå vidare till de flesta högskole-
utbildningar. Vill du kan du dessutom välja till extra  
matematik och få ännu bredare behörighet.

På Humanistiska programmet lär du dig att förstå hur 
människor fungerar och hur världen hänger ihop. Här 
lämnas stort utrymme för funderingar och reflektioner. 
Samtidigt skaffar du dig goda språkkunskaper som lägger 
grunden för vilken karriär som helst. Våra humanistklasser 
har en god sammanhållning – lite som en extra familj. 

Vilken inriktning passar dig?
• Kultur: För dig som vill fördjupa dig i kultur och este-

tiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi.

• Språk: För dig som vill lära dig flera moderna språk
och förstå hur samhälle, kultur och språk hänger ihop. 
Här läser du också latin, som du har stor nytta av när 
du lär dig andra språk.

Innehållet i inriktningarna är inte låsta – den som vill kan 
plocka ihop sin egen kombination.

Visste du det här om programmet? 
Under utbildningen erbjuds våra elever studieresor till 
olika humanistiska fakulteter samt att delta i språk- och 
kulturutbyten.

Humanistiska programmet
– Rusta dig med språk och bred behörighet

Se film
en

 IN 
     KORTA FAKTA 

Programmet finns på:
Kavelbro

Programmet ger  
följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till  
grundläggande högskolebehörighet.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (600)
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / SVA 1 100

Programgemensamma ämnen  (400)
Industritekniska processer  100
Människan i industrin  100
Produktionskunskap 1  100
Produktionsutrustning 1  100

Inriktning  (400) 
Svetsteknik 400

Programfördjupningar  (800)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

Vill du arbeta tekniskt och kreativt med fokus på svets- 
teknik och plåtbearbetning, samt lära dig att designa och 
skapa produkter? På Industritekniska programmet rustar 
du dig för en framtid i ett praktiskt och självständigt yrke.

Du får lära dig att svetsa kälfog och stumfog samt  
att svetsa rör med olika metoder. Dessutom har du 
möjlighet att genomföra svetsarprövning (svetslicens) 
efter varje avslutad svetskurs. Det ger dig en ”portfölj” av 
svetsarlicenser under utbildningen. Dessa licenser gäller 
både nationellt och internationellt och är viktiga när du 
söker framtida jobb. Det gör att du efter utbildningen 
kan ha både Sverige och världen som arbetsplats. 

På utbildningen lär du dig produktutveckling och pro-
grammering, kantpressning, ritningsläsning och maskin-
kunskap.  

Du lär dig också att bygga produkter från ritning till fär-
dig produkt. Vi jobbar med Ung Företagsamhet (UF) där 
du lär dig att starta och driva företag.

Skolans nära kontakt med arbetslivet ger dig goda  
chanser att få sommarjobb. Efter studenten möter du en 
bransch där efterfrågan på din kunskap är stor. 

Programmet har en inriktning: Svetsteknik

Visste du det här om programmet?
Vi är en del av Teknikcollege, som är en kvalitetsstämpel 
för tekniskt inriktade utbildningar i Sverige. Det ger dig 
möjlighet att vara med i nätverk av många olika tekniska 
utbildningar och företag. På programmet får du arbeta 
med en av marknadens modernaste svetsrobotar i vår 
lektionsverkstad. 

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i 
minst 15 veckor.

Industritekniska programmet
– En utbildning som ger dig bred kompetens

Se film
en
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 NA 
     KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Västerhöjd

Programmet ger följande behörighet:
Grundläggande behörighet och viss  
särskild behörighet för högskolestudier.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen (1 150)
Engelska 5 och 6  200
Historia 1b  100
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1c, 2c och 3c  300
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100
Svenska 1, 2 och 3 / SVA 1, 2 och 3 300

Programgemensamma ämnen  (450)
Biologi 1  100
Fysik 1  150
Kemi 1  100
Moderna språk 1  100

Inriktningar  (400/300)
Naturvetenskap  400
Naturvetenskap och samhälle  300

Programfördjupningar  (200/300)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

Gillar du naturvetenskap och vill ägna största delen av din studietid  
åt matematik, biologi, kemi och fysik? Då är Naturvetenskaps- 
programmet något för dig. Här är det laborativa arbetet en naturlig del 
av din skoldag och du använder dig av modern utrustning och digitala 
mätmetoder. 

Du som är medicinskt intresserad kan välja våra programfördjupningar 
medicinsk profil och bioteknik. Är du intresserad av miljö och klimat- 
frågor är den samhällsvetenskapliga inriktningen något för dig.  
Oavsett vad du har för framtidsdrömmar, är Naturvetenskaps- 
programmet en bra start inför högskolestudier, eftersom du kan få alla  
särskilda behörigheter med denna utbildning. 

Vilken inriktning passar dig?
(Matematik, fysik, kemi och biologi ingår i båda inriktningarna.) 

• Naturvetenskap: För dig som vill fördjupa dig i de alla tre natur- 
vetenskapliga ämnena. Du kan läsa vidare till bland annat läkare, 
apotekare, civilingenjör eller biomedicinsk analytiker.

• Naturvetenskap och samhälle: För dig som vill fördjupa dig inom
samhällsvetenskap med ett naturvetenskapligt perspektiv och som 
är intresserad av miljö och klimatfrågor. Du kan läsa vidare till bland 
annat miljövetare, statsvetare, geovetare, GIS-ingenjör, sjuksköterska, 
eller vetenskapsjournalist.

Visste du det här om programmet? 
Vi genomför olika studieresor, exempelvis till Chalmers och Liseberg,  
där vi utför laborationer i fysik.

Naturvetenskaps- 
programmet

Fördjupa dig inom naturvetenskap och matematik
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 RL 
     KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Kavelbro

Programmet ger följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till grund-
läggande högskolebehörighet.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (600)
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / SVA 1 100

Programgemensamma ämnen  (400)
Hygien  100
Livsmedels- och näringskunskap 1  100
Branschkunskap inom restaurang  
och livsmedel 100
Service och bemötande 1  100

Inriktning  (300) 
Kök och servering 300  

Programfördjupningar  (900)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

God start med världens möjligheter

Gillar du att laga mat och drömmer om att se världen? I Restaurang-  
och livsmedelsprogrammets toppmoderna kök och matsalar lär  
du dig matlagningens hantverk från grunden. Våra lärare har bred kompe-
tens från både från restaurang och storkök och dessutom goda kontakter 
i branschen. Som elev hos oss driver du och dina klasskamrater också vår 
egen restaurang med gäster som bokat plats, till exempel från företag  
eller privatpersoner. Det får dig att utvecklas lite extra.

Bra kockar och serveringspersonal är en bristvara både på den svenska 
och den internationella marknaden. Därför finns det gott om jobb. Här 
hemma växer restaurangbranschen inom kommun och landsting, med 
bra arbetstider och god arbetsmiljö. Utanför Sverige finns det stora ut-
vecklingsmöjligheter på restauranger i alla världens hörn. 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet har en inriktning:  
Kök och servering

Visste du det här om programmet?
Restaurang- och livsmedelsprogrammet samarbetar med toppkrogar 
i hela Sverige. Vi gör bland annat studiebesök på kända restauranger, 
bagerier  och konditorier. 

Vi jobbar också med Hållbar utveckling tillsammans med  
Lokalproducerat i Väst.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 15 veckor.

Restaurang- och  
livsmedelsprogrammet

Programmet har en 
egen restaurang  där 
eleverna lagar mat och 
serverar besökande 
gäster. 
För meny och öppettider, läs mer på: 
gymnasiumskovde.se/restaurang

Se
 film

en

Läs mer om programmet på sidan 32. Läs mer om programmet på sidan 32.
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 SA 
    KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Västerhöjd

Programmet ger följande behörighet:
Grundläggande behörighet och viss  
särskild behörighet för högskolestudier.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen (1 150)
Engelska 5 och 6  200
Historia 1b  100
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1b och 2b  200
Naturkunskap 1b  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100
Svenska 1, 2 och 3 / SVA 1, 2 och 3 300

Programgemensamma ämnen  (300)
Filosofi  50
Moderna språk 1  200
Psykologi 1  50

Inriktningar  (350-450)
Beteendevetenskap  450
Medier, information och
kommunikation  350
Samhällsvetenskap  450

Programfördjupningar  (300-400)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

Som elev på Samhällsvetenskapsprogrammet blir du allmänbildad  
och får bred behörighet för framtida högskolestudier. Här tränar du dig i 
informationssökning, källkritik och samhällsvetenskapliga metoder.

Du blir bra på att läsa, diskutera och presentera texter om världsfrågor 
och vardagsproblem. Du arbetar också med digitala verktyg, deltar  
i rollspel och tränar dig på olika sätt i kommunikation, både på svenska, 
engelska och ytterligare ett språk. Här finns många valmöjligheter!

Vilken inriktning passar dig?
• Beteendevetenskap: För dig som vill fördjupa dig inom psykologi, 

sociologi och ledarskap. Du blir redo att möta människor i vitt
skilda livssituationer.

• Medier, information och kommunikation: För dig som vill lära
dig mer om tv, film, sociala medier, tidningar och visuell kommuni-
kation.

• Samhällsvetenskap: För dig som vill förstå hur samhällen fung-
erar och förändras – lokalt och globalt. Vi fokuserar bland annat på
europeisk samverkan.

Visste du det här om programmet?
Vårt intresse för internationella frågor syns på många sätt i utbildningen.
Vi erbjuder ett brett språkutbud, FN-rollspel och programfördjupningar 
som Etnicitet och kulturmöten, Religion och politik, Internationella 
relationer och Kriminologi.

Samhällsvetenskaps- 
programmet
– Djupdyk i internationella samhällsfrågor
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 TE 
    KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Västerhöjd

Programmet ger följande behörighet:
Grundläggande behörighet och viss  
särskild behörighet för högskolestudier.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen (1 100)
Engelska 5 och 6  200
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1c, 2c och 3c  300
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100
Svenska 1, 2 och 3 / SVA 1, 2 och 3 300

Programgemensamma ämnen  (400)
Fysik 1a  150
Kemi 1  100
Teknik 1  150

Inriktningar  (300)
Design och produktutveckling  300
Informations- och medieteknik  300
Samhällsbyggande och miljö  300
Produktionsteknik  300

Programfördjupningar  (400)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

– Bli arkitekt, ingenjör, designer eller IT-utvecklare

Gillar du tekniska ämnen, att kombinera teori och praktik och vill få en  
bra start inför högskolestudier? Då är Teknikprogrammet något för dig. 

Här får du en högskoleförberedande utbildning med ämnen på schemat 
som till exempel design, konstruktion, programmering, mekatronik, 
kemi, fysik och matematik. Du lär dig att se hur människa, teknik, sam-
hälle och miljö hänger ihop, och tränar dig samtidigt i problemlösning. 

Vilken inriktning passar dig?
• Design och produktutveckling: För dig som i framtiden exempel-

vis vill bli ingenjör, inredningsarkitekt, designer eller liknande.
• Informations- och medieteknik: För dig som vill läsa vidare

exempelvis till programmerare, webb designer eller IT-tekniker.
• Samhällsbyggande och miljö: För dig som exempelvis vill bli

byggingenjör, arkitekt eller stadsplanerare.
• Produktionsteknik: För dig som vill ha en framtid inom till

exempel produktion och företagande.

Visste du det här om programmet?
Teknikprogrammet ingår i Teknikcollege. Det ger utbildningen en  
kvalitetsstämpel och innebär bland annat goda kontakter med företag 
och andra aktörer i branschen.

Läs mer om Teknikcollege på sidan 33.

Teknik- 
programmet

Se
 film

en
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VF 
KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Kavelbro

Programmet ger  
följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till  
grundläggande högskolebehörighet.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (600)
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / SVA 1 100

Programgemensamma ämnen  (400)
Elkraftteknik 100
Systemuppbyggnad  100
Verktygs- och materialhantering  100
Värmelära  100

Inriktningar  (300)

Programfördjupningar  (900)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

– Jobba med tekniska installationer

VVS- och fastighetsprogrammet passar dig som gillar 
teknik och vill arbeta med installationer, drift och service av 
fastighetsanläggningar. Här arbetar du efter ritningar och 
kopplingsscheman och lär dig lösa uppgifter både själv-
ständigt och tillsammans med andra. Du skaffar dig också 
kunskaper i svetsning och lödning. Dessutom lär du dig att 
genomföra och underhålla vatten- och värmeinstallationer, 
värmepumpar och uppvärmningsanläggningar i fastigheter 
av olika slag. 

Efter programmet kan du få jobb som lärling. Ett par lär-
lingsår senare kan du göra ett branschprov och bli certifie-
rad VVS-montör. Du kan också läsa vidare på Yrkeshög-
skolan (YH), bland annat till projektledare, konstruktör 
eller energitekniker.

Programmet har en inriktning: VVS 

Visste du det här om programmet?
VVS- och fastighetsprogrammet på Kavelbro har fått  
kvalitetsmärkningen Branschrekommenderad skola  
av VVS-branschens yrkesnämnd. Vi har dessutom  
några av Sveriges bästa utbildningslokaler. Det innebär  
att vi nu ingår i VVS College.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL)  
i minst 15 veckor.

VVS- och fastighetsprogrammet

Se filmen

VO 
KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Västerhöjd

Programmet ger  
följande behörighet:
Undersköterskeexamen. 
Grundläggande behörighet och möjlighet 
till särskild behörighet för högskolestudier.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)
Gymnasiegemensamma ämnen  (600)
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / SVA 1 100

Programgemensamma ämnen  (1 400)
Anatomi och fysiologi 1 50 
Anatomi och fysiologi 2 50 
Funktionsförmåga och  
funktionsnedsättning 1 100

Funktionsförmåga och  
funktionsnedsättning 2 100
Gerontologi och geriatrik  100 
Hälso- och sjukvård 1  100 
Hälso- och sjukvård 2 100
Omvårdnad 1 100
Omvårdnad 2 100
Psykiatri 1 100
Psykiatri 2 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Social omsorg 1 100
Social omsorg 2 100
Svenska 2 / SVA 2  100 
Programfördjupningar  (200)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

– Arbeta med människor och hälsa

Våra lärare har bred erfarenhet av bland annat sjukvård, 
psykiatri, äldreomsorg och arbete med personer med 
funktionsvariationer. Det ger dig en bred kompetens och 
god inblick i olika vårdområden. 

Programmet är certifierat och ingår i Vård- och omsorgs-
college Skaraborg. Det innebär både hög kvalitet på 
utbildningen och samverkan med arbetslivet.

Visste du det här om programmet?
Inför höstterminen 2021 förändrades Vård- och omsorgs-
programmet. Förändringen resulterade i en mer nationellt 
sammanhållen utbildning med fler obligatoriska vård-
kurser. Det ger dig en ännu starkare grund att stå på efter 
gymnasiet och efter dina tre år hos oss kan du titulera dig 
som undersköterska!  

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. 
Förändringen kommer innebära högre kvalitet och säker-
het, men det ställer också högre krav på både lärare och 
elever. 

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 
15 veckor. Det är en viktig del av utbildningen där du får 
möjlighet att arbeta inom de flesta vårdområden. 

På Vård- och omsorgsprogrammet finns det möjlighet att 
få bidrag för B-körkort. Läs mer om hur du kan uppnå det 
på hemsidan: www.gymnasiumskovde.se 

Läs mer om Vård- och  
omsorgscollege på sidan 33.

Vård- och omsorgsprogrammet

Se filmen

VVS- och fastighetsprogrammet
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Satsa på din  
idrott 

Gymnasium Skövde, 
pojkar 19, vann  
Gymnasie-SM i  

handboll våren 2022! 

NIU
(Nationell idrottsutbildning) 400p 

NIU passar dig som vill elitsatsa inom handboll och 
fotboll. Vi är certifierade av respektive specialidrotts-
förbund. Hos oss tränar du för välutbildade och erfarna 
instruktörer och lär dig träningsmetoder för uthållighet, 
styrka, rörlighet, snabbhet och koordination. Du får också 
lära dig att hantera de idrottspsykologiska faktorer som 
påverkar prestationen i tränings- och tävlingssituationer.  
Som NIU-elev har du tre pass i veckan under tre år.

NIU:s 400 poäng är fördelade på kurserna:  
Idrottsspecialisering 1-2-3 
Tränings- och tävlingslära 1

NIU går att söka på:  
BF (fritid och hälsa), EK, FS, NA, SA och TE.

Så här ansöker du till NIU:  
Ansökan hittar du på skolans webbplats  
www.gymnasiumskovde.se.   
Efter att du blivit antagen söker du något av  
gymnasieprogrammen. 

Ansök senast den 1 december 2022.

LIU
(Lokal idrottsutbildning) 200p 

På Gymnasium Skövde kan du ha din idrott på  
schemat. Vi har välutbildade instruktörer inom fotboll  
och innebandy samt en instruktör för grupp med övriga 
idrotter. Du har två pass i veckan med fysisk träning och 
teori på skolan under dina första två år. Övrig träning 
genomför du på fritiden i din hemmaklubb. 

LIU:s 200 poäng är fördelade på kurserna:  
Idrott och hälsa – specialisering 1 och 2.

LIU går att söka på:  
BF (fritid och hälsa), EK, FS, NA, SA och TE. 

Så här ansöker du till LIU:  
Sök valbart program, välj ”Idrott och hälsa – specialise-
ring” som individuellt val och ange därefter din idrott.

Ansök senast den 1 februari 2023.
Introduktionsprogram på Gymnasium Skövde:

• Programinriktat val
• Individuellt alternativ 
• Yrkesintroduktion
• Språkintroduktion

De fyra introduktionsprogrammen ser olika ut. Eftersom 
de planeras utifrån dina behov och förutsättningar är 
de olika långa (1-3 år), har olika syften och delvis olika 
innehåll.

Vi erbjuder arbetslivsinriktade och motivationshöjande 
insatser. Dessa ger dig kunskaper för arbetslivet. 

Planen för din utbildning ska enligt skollagen innehålla  
utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll. 
Utifrån detta utformar vi tillsammans en individuell  
studieplan efter dina behov och intressen, så långt det  
är möjligt.

För att du ska nå dina mål följer vi upp din utveckling,  
utvärderar och ändrar planen om det behövs. Det sker 
alltid i samråd med dig och dina vårdnadshavare.

Introduktionsprogram
Du som inte är behörig till ett nationellt program har rätt att gå ett introduk-
tionsprogram. Utbildningen är på heltid och har en tydlig individualisering 
som utgår från din kunskapsutveckling för att du ska nå dina mål. Inget intro-
duktionsprogram leder till en examen. Tanken är istället att det ska leda dig 
vidare till fortsatt utbildning eller arbete. 

Vi utformar en individuell 
studieplan som så långt det 
är möjligt är formad efter  
dina behov och intressen.

”

Se filmen
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På individuella programmet läser eleverna ämnesom-
råden som estetisk verksamhet, hem- och konsument-
kunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och 
samhälle samt språk och kommunikation.

Individuella programmet erbjuder dig en utbildning 
som är individanpassad efter dina förutsättningar och 
behov, vilket bland annat innebär kommunikation på 
alternativa sätt.  

Vi strävar efter att utbildningen ska upplevas som  
meningsfull, hanterbar och begriplig. Det finns en plan 
som beskriver vad du ska lära dig och vad du ska arbeta 

med inom varje ämnesområde. Vid behov har du möjlig-
het att läsa både ämnesområden och ämnen. När du tar 
studenten får du ett gymnasiesärskolebevis. 

Undervisningen sker i lugn takt och i mindre grupper 
samt som enskild undervisning. Lokalerna är väl anpass-
ade och i vissa klasser ges elever möjlighet till ett eget 
rum för återhämtning och undervisning.  

Individuella programmet

Anpassad gymnasieskola är till för dig som har rätt 
till en anpassad utbildning under fyra år. De nationella 
programmen förbereder dig för yrkesverksamhet och 
fortsatta studier. Under hela gymnasietiden jobbar vi  
för att du ska utvecklas, trivas med dig själv och klara av 
ett framtida arbete, sysselsättning, boende och fritid.

Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar  
och behov. Undervisningen sker i lugn takt och i mindre 
grupper. Du får stöd och hjälp i en anpassad studiemiljö 
och får jobba mycket praktiskt. I utbildningen ingår 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får praktisera på 
olika arbetsplatser.

På det nationella programmen läser du kärnämnen, 
bland annat svenska, samhällskunskap och matema-
tik, i din egen takt. Dessutom får du undervisning i olika 
yrkesämnen utifrån det program du valt.

Nationella program på Gymnasium Skövde

• Administration, handel och varuhantering
• Hotell, restaurang och bageri
• Fastighet, anläggning och byggnation

HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI
Det här programmet passar dig som vill arbeta med 
matlagning, bakning och livsmedel. Du får lära dig att 
arbeta med service inom hotell, restaurang och storkök.

Anpassad  
gymnasieskola

ADMINISTRATION, HANDEL OCH VARUHANTERING 
Det här programmet passar dig som vill arbeta med 
försäljning och marknadsföring samt att ge god service 
till kunder. Du får prova på arbetsuppgifter inom lager, 
butik och kontor. 

FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION
Det här programmet är för dig som vill jobba med 
underhåll och skötsel av fastigheter, parker eller andra 
utomhusmiljöer. Du får kunskap om hur man hanterar 
olika verktyg och maskiner.

Nationella program

Utbildningen anpassas efter varje 
elevs förutsättningar och behov.”

Nationella programmen är för 
dig som har rätt till anpassad  
utbildning under fyra år. 

”
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Visa vad du kan!

Branschprov
På vissa yrkesförberedande program utförs bransch-
prov som är meritgivande när du söker arbete eller 
vidare studier. På El- och energiprogrammet utför du 
exempelvis ett ETG-prov som gör att du kan anställas 
som förstaårsmontör, och på Hantverksprogrammet 
(Frisör) kan du avge ett så kallat delprov som är en del 
av gesällen.  

Läs mer om yrkesprogrammens branschprov på 
sidorna 10-25.

Det tredje och sista året gör du ett gymnasiearbete. Det blir 
ett kvitto på att du är redo för fortsatta studier eller för det 
jobb du har utbildat dig till.  

På högskoleförberedande program fördjupar du dig i ett 
ämnesområde där du utreder en frågeställning och drar 
slutsatser på ett vetenskapligt sätt. Resultaten presenterar 
du oftast i en rapport, som sedan kritiseras i en oppone-
ring.  Vid opponeringen får du försvara ditt arbete i en kritisk 
diskussion med dina kurskamrater. 

På yrkesprogram gör du ditt gymnasiearbete i form av ett 
praktiskt prov där du visar att du klarar de vanligt förekom-
mande arbetsuppgifterna inom yrket. Det praktiska provet 
bedöms i samarbete med representanter från de olika 
branscherna. 

Visa vad du lärt dig med ditt 
gymnasiearbete

Elevkåren jobbar för dig! 
På Kavelbro och Västerhöjd finns elevkårer som drivs  
av elever som brinner för elevfrågor och fylla skoltiden 
med mer än plugg. Ju fler aktiva medlemmar man har 
desto mer pengar får medlemmarna från Sveriges elev-
kårer att göra roliga saker för. När du börjat på skolan 
tar elevkåren kontakt med dig för att berätta mer om 
vad de gör och hur du blir medlem. 

Bli medlem i elevkåren du också – det är gratis!

Världen öppnar sig med språk
Hos oss kan du läsa kinesiska, latin, spanska, franska, 
tyska och italienska. Du kan också skriva prov i spanska  
för diplomet DELE. Diplomet kan du sedan använda för  
att söka till olika universitet och högskolor utomlands 
efter gymnasiet.

Skolan deltar i Erasmus+. Det är projekt i samarbete och 
utbyte med elever och lärare från flera europeiska skolor. 
Att delta i Erasmus-projekt är ett bra tillfälle att träna språk 
och att lära sig om andra kulturer.

Tiden på gymnasiet ger dig nya kunskaper och erfarenheter att ta med dig i livet. Det blir 
både prov och roliga utmaningar, på vägen för att se att du är redo för framtiden.

Drömmen om ett 
eget UF-företag 
Är du nyfiken på att prova på livet som företagare?  
På Gymnasium Skövde kan alla starta eget. I kursen 
Entreprenörskap kan du starta och driva UF-företag 
via Ung Företagsamhet.

Att driva UF-företag är ett ovärderligt sätt att möta 
verkligheten, skaffa sig erfarenhet och dessutom ha 
väldigt kul. På Gymnasium Skövde har många elever 
drivit framgångsrika företag under sin gymnasietid. 
Som UF-företagare gör du verklighet av en affärsidé 
ihop med andra. Ni gör det på riktigt! Er lärare och 
Ung Företagsamhets representanter stöttar er – men 
själva jobbet gör ni själva. Det är det som gör UF-tiden 
så lärorik och rolig. 

Ung Företagsamhet  (UF)
UF är en landstäckande utbildningsorganisation  
som jobbar för att uppmuntra barn och unga att 
utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt  
entreprenörskap.  

Läs mer på www.ungforetagsamhet.se

Under UF:s paraply lär du dig att driva projekt, hitta lösningar 
på problem och – framför allt – tro på dig själv och dina 
idéer. Du växer som människa, helt enkelt. Det har du nytta 
av hela livet, oavsett om du vill bli entreprenör eller inte. För 
många blir företagandet också en av de mest minnesvärda 
delarna av gymnasietiden. 

Gör som många elever på Gymnasium 
Skövde; förbered dig väl, ta vara på din 
utbildning och delta i Yrkes-SM eller SM i 
Utomhusmatlagning.

Genom åren har många av Gymnasium Skövdes 
elever från olika program deltagit i SM-tävlingar. Flera 
elever har dessutom tagit sig hela vägen till final och 
till och med tagit hem en guldpokal som nummer ett i 
landet. Det gör oss väldigt stolta!

Gymnasium Skövdes tävlande lag i Yrkes-SM 2022:
• VVS- och fastighetsprogrammet
• Försäljnings- och serviceprogrammet
• Anläggningsförare från Bygg- och anläggnings- 

programmet

Delad glädje är dubbel glädje – tillsammans blir vi 
bättre och lär av varandra! 

Flera program samarbetar i olika projekt för att utbild-
ningen ska bli så givande och intressant som möjligt. 
Exempelvis byggde elever från Bygg- och anlägg-
ningsprogrammet olika träningsplatser utomhus, och 
elever från Industritekniskaprogrammet tillverkade 
muurrikor, till eleverna från  Restaurang- och livsmed-
elsprogrammet när de tävlade i SM i Utomhusmat-
lagning 2022. Förberedelserna gjorde att eleverna 
kunde träna under förutsättningar som stämde med 
tävlingen vilket gjorde att de dessutom vann!

Tävla i kunskap!

Fo
to

 :  
Pr

iva
ta

Nisse på VVS- och fastighetsprogrammet tog hem guld inom VVS 
på yrkes-SM.

Märta, Brasse och Tilda på Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
tog hem vinsten på SM i Utomhusmatlagning. 
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En viktig  
bransch där  
du behövs  
och kan  
göra skillnad!

”

Är du en av dem som tror att naturvetenskapsprogram-
met enbart handlar om matte och NO-ämnen?  
Då behöver du läsa det här. 

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförbered-
ande program som ger bred behörighet till en rad utbild-
ningar. Här får du upptäcka nya arbetssätt och utveckla 
dina förmågor, exempelvis genom spännande labora-
tioner tillsammans med dina klasskamrater.

Förr förknippade många detta program med tuff teori  
och ett tydligt fokus på matte och NO-ämnen som fysik 
och kemi. Men de senaste åren har programmet breddats 
till två inriktningar: Natur samt Natur och samhälle. 

Naturinriktningen motsvarar det klassiska naturveten-
skapsprogrammet. Den inriktningen är ett perfekt val för 
dig som gillar matematik och NO och som vill fördjupa 
dig i alla de naturvetenskapliga ämnena (fysik, kemi  
och biologi). Härifrån kan du exempelvis plugga vidare 
till ingenjör, läkare, biomedicinsk analytiker och mycket 
annat.

Den som vill kombinera naturvetenskapliga ämnen med 
miljö- och hållbarhetsfrågor kan i stället välja inriktningen 
Natur och samhälle. På den inriktningen läser du min-
dre matte och NO-ämnen, och fokuserar i stället mer på 
samspelet mellan vår natur och vårt samhälle. Natur och 
samhälle är ett extra bra val för dig som är intresserad av 
klimat- och miljöfrågor och hur vi påverkar vår planet. 
Härifrån kan du exempelvis plugga vidare till miljövetare, 
statsvetare, geovetare och mycket annat

För dig som vill läsa ett brett, högskoleförberedande pro-
gram med ämnen som är högaktuella och leder vidare till 
många studiemöjligheter är det alltså ett bra tips att titta 
närmare på naturvetenskapsprogrammet. 

Läs mer om programmet på sidan 20.

Natur + samhälle 
= SANT

Diplom ger biljett  
till framtidsbransch

Teknikutbildningar 
med kvalitet
Många av framtidens jobb finns inom den tekniska sek-
torn. Om du är nyfiken på teknik och vill lägga grunden 
för en stabil framtid är det därför bra att titta närmare på 
våra tekniska utbildningar.

På Gymnasium Skövde är både teknikprogrammet och 
industritekniska programmet certifierade av Teknikcol-
lege. Det betyder att utbildningarna håller hög kvalitet 
och att du som elev får lära dig sådant som du verkligen 
har nytta av, både i arbetslivet och på högskola eller 
universitet. 

Teknikcollege är ett samarbete mellan bland annat 
skolor, kommuner och lokala teknikföretag. Tack vare 
samarbetet har din skola nära kontakter med till exempel 
branschen och högskolan. Det ger dig stora möjligheter 
både under och efter gymnasiet. 

När du har genomfört din utbildning får du ett intyg eller 
diplom som visar att du gått en cerfierad utbildning.  
Det gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden i en  
spännande bransch där utvecklingen 
är lika snabb som viktig.

Läs mer om programmet  
på sidan 23.

Kreativt, utvecklande och med stora jobbchanser. 
Så brukar eleverna på restaurang- och livsmedelspro-
grammet beskriva sina tre år på Gymnasium Skövde.

Förutom att du får en bra grundutbildning i matlagning 
och servering får du också med dig en hel del annat.  
Här lär du dig sådant som du har nytta av hela livet!  
Du utvecklas som människa och blir en del av en fin 
gemenskap i din klass. 

Du jobbar mycket praktiskt ihop med dina klasskamra-
ter. Med andra ord lär du dig både att samarbeta med 
andra och att leda en grupp. Du får också skapa kreativt 
med råvaror, smaker och färg/form – alltid med fokus 
på måltiden som helhetsupplevelse. Dessutom får du 
genomföra en del av din utbildning hos arbetsgivare ute 
i ”verkligheten”. Det ger dig extra stora chanser att få jobb 
direkt efter studenten.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är alltså ett  
toppenbra val för dig som drömmer om en framtid som 
kock – men också för dig som vill bli bartender, gillar  
service i allmänhet eller helt enkelt vill gå ett program 
som du har nytta av hela livet. 

Läs mer om programmet  
på sidan 21.

Mycket gott på  
kreativ utbildning

Visste du att Gymnasium Skövdes vård- och omsorgs-
program är certifierat av Vård- och omsorgscollege?  
Det betyder att utbildningen håller hög kvalitet, erbjuder 
bra praktikplatser med utbildade handledare och har  
ett nära samarbete med branschen. 

För dig som elev på programmet ger certifieringen en 
viktig trygghet inför framtiden. Du får en kvalitetssäkrad 
utbildning med värdefull praktik i en bransch där det 
finns gott om jobb. När du har klarat utbildningen får  
du dessutom ett vård- och omsorgscollegediplom.  
Diplomet efterfrågas av alla arbetsgivare inom vård  
och omsorg i Skaraborg, och ger dig en säker biljett till 
många spännande jobb.

Vårdbranschen är en framtidsbransch där det händer 
mycket spännande just nu, inte minst när det gäller  
digitalisering och teknisk utveckling. Här finns också 
många karriärvägar för den som vill. 

Med ett collegediplom i bagaget har du alla förutsätt-
ningar för en ljus framtid i en viktig bransch där du 
behövs och kan göra skillnad! 

Läs mer om programmet  
på sidan 25. 



Håll koll på några viktiga datum som gäller din ansökan till gymnasiet. 
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1 SEPTEMBER 2022
Från och med detta datum finns information om ditt  
gymnasieval  på Utbildning Skaraborgs sökwebb: 
www.utbildningskaraborg.se 

16 NOVEMBER 2022 
Gymnasiemässa på Arena Skövde
Allmän information om gymnasium och alla program. 
Mer info på www.gymnasiumskovde.se

1 DECEMBER 2022 
Sista ansökningsdag för NIU 
Ansökan hittar du på www.gymnasiumskovde.se 

 1 februari 2023 
Sista dagen att lämna in 

                  ansökan till gymnasiet

GÖR DITT GYMNASIEVAL SENAST  
1 FEBRUARI 2023 KLOCKAN 24.00
Gör ditt gymnasieval på Utbildning Skaraborgs sökwebb:  
www.utbildningskaraborg.se  
Ansökningskod delas ut av grundskolans studie-  
och yrkesvägledare i januari. 

15 APRIL 2023 
Preliminär antagning till gymnasiet 
På Utbildning Skaraborgs sökwebb www.utbildnings-
karaborg.se loggar du in och ser vilka program du har 
blivit preliminärt antagen till. Där kan du också läsa hur 
antagningsprocessen går till. 

OMVALSPERIOD 15 APRIL – 15 MAJ 
Sista dagen att ändra din slutgiltiga  
ansökan är den 15 maj klockan 24.00. 
Gör ditt gymnasieval på Utbildning Skaraborgs sökwebb: 
www.utbildningskaraborg.se 

JULI 2023 
Slutlig antagning till gymnasiet sker utifrån ditt slut-
betyg. Antagningsbeskedet skickas hem till dig i början  
av juli. Samtidigt publiceras statistik på Utbildning Skara-
borgs sökwebb: www.utbildningskaraborg.se

25 JULI 2023
Sista dagen då du kan logga in och svara på ditt  
antagningsbesked på Utbildning Skaraborgs sökwebb: 
ww.utbildningskaraborg.se

Välkommen på  
ÖPPET HUS 23 november!
Det ska vara lätt för dig att välja rätt! 
Gymnasium Skövde anordnar öppet hus för 
att visa vad man gör på våra skolor och olika 
program. Du kan ställa frågor till elever, lärare 
och studie- och yrkesvägledare.  

Håll utkik på hemsidan för mer information: 
www.gymnasiumskovde.se

Viktiga datum – save the date!
Välj inte den 
enkla vägen!
Nu är det dags att fatta ett stort beslut. 
Det kan vara svårt att veta vad man vill 
göra och vad det ska leda till. Vårt råd är 
att du ska välja något du vill – inte det 
dina vänner väljer. 

Använd tiden fram till februari väl och 
ta reda på så mycket du kan om de olika 
programmen. Fråga elever, lärare och din 
studie- och yrkesvägledare om det du 
undrar över. 

Vi vill att det ska vara lätt att välja rätt. 
Gymnasium Skövde anordnar öppet hus 
den 23 november för att du ska kunna 
komma till skolan och se vad man gör på 
de olika programmen. Ställ frågor till våra 
elever och lärare! Då får du veta vad pro-
grammen du väljer emellan erbjuder. Det 
är också ett bra tillfälle att känna in miljön 
och prova på olika aktiviteter.

Katalogen och hemsidan berättar om våra 
program och skolor, men självklart kan du 
också höra av dig till oss om du vill ha mer 
information. Eller varför inte komma på 
en skuggning? Då får du följa med några 
timmar under skoldagen.

Vi hoppas att du hittar ett program som 
du gillar och som känns rätt för dig.  
Antingen leder det till drömjobbet direkt 
efter studenten, eller till fortsatta studier 
på högskola eller universitet. 

Nu börjar en spännade tid i ditt liv.  
Din framtid börjar här!

Skolledningen på Gymnasium Skövde

Kom och skugga oss 
under en dag i skolan
Vill du hälsa på hos oss på Gymnasium Skövde?  
På många program har du möjlighet att vara med 
under skoldagen för att få en känsla av hur det är  
på gymnasiet. 

Under ditt besök får du följa med en helt vanlig dag  
i skolan. Vi kallar det skuggning. Elever och personal 
visar dig runt under dagen och svarar på de frågor du 
har om programmet och skolan. Du är med på lektio-
ner och får självklart äta lunch i skolmatsalen. 

Att välja program och skola inför gymnasiet kan vara  
lite komplicerat. Därför tror vi att många pusselbitar  
kan falla på plats när du besökt oss och skaffat dig en 
bild av gymnasielivet. 

Kontakta SYV (studie- och yrkesvägledare) på din skola 
för att boka ett besök hos oss. 

Välkommen!



Följ oss på Facebook och Instagram och ta 
del av vad som händer på våra program och 
skolor. Flera av programmen har också egna 
Facebook- och Instagramkonton.

KONTAKTINFORMATION  
SKÖVDE KOMMUN, KONTAKTCENTER 
Telefon: 0500 - 49 80 00 
skovdekommun@skovde.se 

Besöksadress:
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

GYMNASIUM SKÖVDE – KAVELBRO
Telefon expedition: 0500 - 49 75 00
Kavelbrovägen 17
541 36 Skövde

GYMNASIUM SKÖVDE   – VÄSTERHÖJD
Telefon expedition: 0500 - 49 38 00
Gymnasiegatan 1
541 31 Skövde

Returadress: 
Gymnasium Skövde  
Kavelbrovägen 17
541 36 Skövde

gymnasiumskovde.se

GYMNASIUM SKÖVDE förbehåller sig rätten att göra ändringar i de erbjudna programmen och i olika aktiviteter.  
På Gymnasium Skövdes hemsida hittar du alltid uppdaterad information. 
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ÖPPET HUS
23 november 

klockan 16-19

Du träffar elever och personal som kan berätta  
allt du vill veta om skolan och programmen. 

Läs mer om öppet hus på hemsidan.

Välkommen – din framtid börjar här!

@gymnasiumskovde

@gyskovde


