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Hej! 
Vad kul att du är intresserad av Alströmergymnsiet. 

Det tycker vi att du gör helt rätt i. Oavsett om du 

vet precis vad du vill eller inte har en aning. 

Vi är en skola med många möjligheter – här erbjuder 

vi tretton olika program. Sex program för dig som 

vill jobba direkt efter gymnasiet, fem program för 

dig som främst vill plugga vidare. Vi har introduk-

tionsprogrammen för dig som behöver studera för 

behörighet och Anpassad gymnasieskola för dig 

som är behörig till den utbildningen. Här får du 

chansen att utveckla nya kunskaper och få en 

hållbar utbildning för en föränderlig framtid. 





  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Datorn är ett verktyg för ditt lärande både i skolan 

och hemma. När det gäller digitala verktyg så har 

vi många idéer. Vi har till och med fått utmärkelsen 

Guldtrappan för vårt digitaliseringsarbete, två 

gånger om! Vi tror nämligen att digitala verktyg gör 

skola bättre och rustar våra elever för framtiden. 

Eleverna på Alströmergymnasiet möter engagerade 

och välutbildade lärare där elevansvar går hand i 

hand med kvalitativ undervisning. 

Alströmergymnasiet är en stor skola med många 

valmöjligheter. Varje program har sin egen hemvist 

där du kan sitta och plugga eller vara med kompisar. 

Det gör att det känns som ”små skolor” och 

sammanhållningen blir bättre. 



 
 

 

Alströmergymnasiet 
är en stor skola 

med många 
valmöjligheter 



Alströmergymnasiet 
har engagerade och 
välutbildade lärare. 





 
 

Alströmergymnasiets 
elevkår är en viktig 

del av skolan. 
De arrangerar olika 

aktiviteter som skapar 
gemenskap och 

samhörighet. 



 
 

Välj 
Alströmergymnasiet, 

helt enkelt! 
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 Barn- och fritids-

programmet 

Det här programmet passar dig som 
vill arbeta med människor och som 
är social och gillar att leda och hjälpa 
andra. Vill du kanske arbeta som sim- 
lärare, barnskötare eller stödassistent? 

Barn- och fritidsprogrammet är ett 
yrkesprogram som ger dig en eller 
flera yrkesexamen. Du kan också välja 
att lägga till ämnen för att få högskole-
behörighet. Du får en bred utbildning 
riktad mot det pedagogiska området, 
fritid- och friskvård samt inom om-
sorgen. Våra kurser innebär att du 
utvecklas som människa, för att du 
på så sätt ska kunna leda och 
inspirera andra. 

Inriktningen Pedagogiskt- och 
socialt arbete skaffar dig kunskap 
om människors utveckling, lärande 
och behov. Du får goda kunskaper 
om olika pedagogiska och sociala 
verksamheter. Du får praktisk träning 
genom att till exempel vara med och 
anordna friluftsdagar eller aktivitetsda-
gar, men framförallt lär du dig väldigt 
mycket när du är ute på arbetsplats-
förlagt lärande (APL). 

På Barn- och fritidsprogrammet på 
Alströmergymnasiet ingår 19 veckors 
APL. Dessutom kan du under sista 
året på utbildningen välja fördjup-
ning mot simlärare eller fördjupning 
inom specialpedagogik. 

Bygg- och anläggnings-
programmet 

Vill du arbeta på som snickare, 
betongare, målare eller anläggare? 
Lockar framtidens byggande med nya 
IT-lösningar, miljötänk och kvalitets-
krav? Då är bygg- och anläggnings-
programmet ett bra val. 

Det är ett yrkesprogram där du får 
en yrkesexamen. Du kan också välja 
att lägga till några ämnen för att få 
högskolebehörighet. Under utbild-
ningen utvecklar du din kunskap och 
hantverksskicklighet kring byggnation 
och anläggning vid nyproduktion, om-
byggnad och renovering. Dessutom får 
du lära dig mycket om säkerhet och 
ett miljömässigt hållbart byggande. 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
erbjuder inriktningarna Husbyggnad, 
Måleri samt Mark och anläggning. 
Samtliga är så kallade lärlingsutbild-
ningar. Det innebär att du från årskurs 
två under halva din utbildningstid lär 
dig yrket från yrkespersoner ute på 
byggarbetsplatser. Du som elev får 
en handledare som guidar dig genom 
de olika arbetsmomenten. Det ger dig 
goda möjligheter att få jobb direkt efter 
din avslutade utbildning. 

Alströmergymnasiet Bygg- och an-
läggningsprogram är en Bransch-
rekommenderad skola. Det betyder att 
vi lever upp till byggbranschens kriterier 
som säkerställer att varje elev garante-
ras en utbildning av hög kvalitet. 

 Ekonomi-
programmet 

Ett högskoleförberedande program 
för dig som är intresserad av före-
tagsekonomi och juridik. Perfekt för 
framtidens egna företagare och entre-
prenörer samt för dig som vill jobba 
inom rättsväsendet. 

På Ekonomiprogrammet utvecklar 
du din förmåga att arbeta målinriktat, 
lösa problem, ta ansvar och samar-
beta med andra i team. Digitalisering 
är en viktig del av din utbildning och 
du jobbar i många digitala miljöer och 
lär dig använda olika digitala verk-
tyg. Som elev får du kunskap i hur 
samhällets resurser används på ett 
hållbart sätt och företags påverkan 
och betydelse för utvecklingen. Du 
får möjlighet att samarbeta med det 
lokala näringslivet, bland annat inom 
ramen för Ung Företagsamhet. 

Ekonomiprogrammet på Alströmer-
gymnasiet erbjuder inriktningarna 
Ekonomi och Juridik. Inom inriktning-
en Ekonomi fördjupar du dig inom 
företagsekonomiska förutsättningar, 
marknadsföring och redovisning. 
Juridik är inriktningen för dig som 
vill lära dig mer om juridikens roll för 
individen, företagen och samhället. 

 El- och energi- 
programmet 

El- och energiprogrammet passar 
dig som vill ha en stimulerande och 
praktisk utbildning inom elteknik eller 
automation. Du får en yrkesexamen 
som är kvalitetssäkrad av elteknik-
branschen och som ger mycket goda 
chanser till snabb anställning. 

Under utbildningen lär du dig om pro-
duktion, installation och distribution av 
system för el och energi. Dessutom 
får du kunskap i el- och energiteknik, 
automation, datorteknik och säker-
hetsfrågor. Säkerhet är centralt i alla 
moment som utförs på programmet. 
Dina studier består både av teoretisk 
och praktisk undervisning. Merparten 
av dina praktiska timmar spenderar 
du med individuellt arbete i skolans 
verkstad. Du kan välja mellan inrikt-
ningarna Elteknik, Automation och 
Distribution. I utbildningen ingår arbets-
platsförlagt lärande (APL). Du spende-
rar minst 16 veckor ute på praktik på 
en eller flera arbetsplatser. Du får både 
arbetserfarenhet och bra kontakter att 
använda när du söker jobb. 

Alströmergymnasiets El- och energi-
program är även en stor aktör på det 
mycket populära ljusevenemanget 
Lights in Alingsås. Som elev är du 
med och bygger upp ljusevenemang-
et tillsammans med ljusdesigners från 
hela världen! 

 Estetiska 
programmet 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

  
 

  

   

 
 

 

  

 
  

   
   

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

Kombinera din kärlek för musik och 
dans med studier som ger dig be-
hörighet till högskola och universitet. 
Tillsammans med fantastiska lärare 
och klasskamrater utvecklar du din 
talang och ditt konstnärliga uttryck i 
en välkomnande studiemiljö. 

På Estetiska programmet möter vi 
dig utifrån din passion för musik eller 
dans, som är programmets två olika 
inriktningar. Tillsammans bygger vi 
färdigheter och kunskaper för att 
du ska uppnå dina personliga mål. 
Att gå Estet på Alströmergymnasiet 
bygger till stor del på teamwork och 
du arbetar ofta med dina klasskamra-
ter i grupprojekt. En del av projekten 
leder till en föreställning inför publik. 
Estetiska programmets hemmascen är 
Alströmerteatern där flera produktioner 
görs. Det är en modern scen med den 
senaste tekniken inom ljud och ljus. 

Som elev har du ett stort inflytande i 
de estetiska kurserna och är med och 
formar innehållet. När du ansöker till en 
inriktning får du göra ett färdighetsprov. 
Inför årskurs 2 kan du som går musik 
välja mellan två programfördjupningar. 
Studio- och musikproduktion eller 
instrument/ensemble. 



 Försäljnings- och 
serviceprogrammet 

Vill du arbeta med försäljning, bu-
tikskommunikation, e-handel och 
kundservice? Då är Försäljnings- och 
serviceprogrammet någonting för dig. 
Det är ett yrkesprogram som gör dig 
anställningsbar med goda möjligheter 
för en karriär inom handelns olika 
områden. Här läser du kurser inom 
bland annat servicekunskap, person-
lig försäljning, entreprenörskap, inköp 
och hållbar utveckling. Du får delta på 
mässor och lära dig planera projekt 
och arbeta praktiskt under större 
evenemang i staden. Du lär dig hur du 
bemöter människor i olika situationer, 
både i och utanför skolan. Färdigheter 
som du kommer att ha stor nytta av i 
ditt kommande yrkesliv. 

Digital marknadsföring och e-handel 
är viktiga delar i programmet och du 
kommer att skapa och producera 
marknadsföringsmaterial, såsom skyl-
tar, annonser och webbshopar. Under 
sista året får du testa på att starta och 
driva ett riktigt företag tillsammans 
med några av dina kurskamrater - ett 
så kallat UF-företag. 

Programmets täta samarbete med 
den lokala handeln i Alingsås möjlig-
gör många bra praktikplatser för dig 
som elev. I årskurs 2 praktiserar du 
sju veckor och i årskurs 3 praktiserar 
du två dagar per vecka hela läsåret. 
Du varvar skolarbete med praktik 
(APL) och skapar goda förutsättningar 
för jobb direkt efter gymnasiet. 

 Naturvetenskaps-
programmet 

 
 

 

 

 
  

 

 

Brinner du för miljöfrågor eller är in-
tresserad av fysikens lagar och män- 
niskans anatomi? Om du vill bli läkare, 
ingenjör eller arbeta med människans 
miljöpåverkan har du hittat rätt. Natur-
vetenskapsprogrammet passar även 
dig som är engagerad i samhällsfrå-
gor, är intresserad av ekonomi och vill 
jobba som polis, ekonom eller lärare. 

Studievardagen är omväxlande och 
föreläsningar varvas med grupp-
arbeten och självständiga studier. 
Som elev genomför du studiebesök, 
laborationer och exkursioner för att 
förankra dina kunskaper i verkliga si-
tuationer. Genom studierna utvecklar 
du ett vetenskapligt förhållningssätt till 
kunskap genom att arbeta systema-
tiskt och objektivt. 

Naturvetenskapsprogrammet på Al-
strömergymnasiet erbjuder inriktning-
arna Naturvetenskap och Naturve-
tenskap och samhälle. Inriktningen 
Naturvetenskap ger full behörighet till 
så gott som alla högskolestudier och 
är speciellt anpassad för dig som vill 
läsa vidare på teknisk högskola, inom 
medicin eller naturvetenskapliga äm-
nen. Inriktningen Naturvetenskap och 
samhälle ger i stället ett samhällsper-
spektiv på studierna genom fördjup-
ningar i till exempel samhällskunskap 

 och    geografi.   

Restaurang- och livs-
medelsprogrammet 

Det här är programmet för dig som 
brinner för att laga och servera 
mat och dryck eller baka bröd och 
bakverk. Du får en yrkesexamen som 
gör att du kan börja jobba som kock, 
kallskänka, bartender, servitör, bagare 
eller konditor direkt efter gymnasiet. 

Förutom de gymnasiegemensamma 
ämnena lär du dig mer om matlag-
ning, servering, bakning, drycker och 
måltiden som helhet. Du får också 
kunskap inom hygien, näringslära, 
försäljning och mycket mer. 

Som elev tränar du på att ta egna 
initiativ, arbeta självständigt och med 
god servicekänsla gentemot gäster. 
Kunskaper du testar och utvecklar på 
APL och i skolans egen restaurang 
belägen i Utbildningens hus i centrala 
Alingsås. Den praktiska delen av ut-
bildningen ökar successivt under de 
tre åren och det finns goda möjlighe-
ter att göra APL på annan ort. 

Yrkesexamen på programmet ger 
goda möjligheter till arbete och kar-
riärutveckling inom besöksnäringen. 
Du kan vidareutbilda dig till restau-
rangchef, köksmästare, chef inom 
bageri- och konditori eller sommelier. 
Du kan studera mot behörighet för 
högskolestudier och möjligheter att 
såväl arbeta eller studera utomlands 
är mycket goda. 

 Samhällsvetenskaps-
programmet 

   

Samhällsvetenskapsprogrammet 
passar dig som är studiemotiverad 
och intresserad av samhällsfrågor. 
Demokrati, kultur och miljö är några 
av de områden du möter under dina 
studier. Språk och matematik är ock-
så viktiga delar av utbildningen och du 
lär dig vikten av ett kritiskt tänkande 
samt källkritik. Programmet är perfekt 
för dig som vill bli journalist, lärare, 
polis eller psykolog. 

Du får genom dina studier en inblick i 
hur samhället är uppbyggt och styrs, 
hur du själv kan påverka och göra 
skillnad, såväl i din hemkommun som 
på ett nationellt och globalt plan. Du 
lär dig även om det mänskliga tänkan-
det genom att läsa filosofi och psyko-
logi. Samhällsvetenskapsprogrammet 
på Alströmergymnasiet erbjuder 
inriktningarna Beteendevetenskap, 
Samhällsvetenskap samt Medier, 
information och kommunikation. 

Språkkunskap är eftertraktat på ar-
betsmarknaden och öppnar upp dina 
möjligheter att studera utomlands. 
Under din studietid läser du därför 
moderna språk under två år. Dessut-
om läser du Matematik 1b och 2b och 
får därmed en högskoleförberedande 
utbildning med särskild behörighet till 
universitet och högskola. 

 Teknik-
programmet 

 
 

Arkitekt, spelutvecklare, civilingenjör 
och industriingenjör är bara några av 
de framtidsmöjlighetern som Teknik-
programmet ger. Du får en omväx-
lande och kreativ utbildning som 
dessutom är högskoleförberedande. 
På teknikprogrammet får du teore-
tiska studier inom matematik, fysik 
och kemi. Detta varvas med kreativa 
och laborativa kurser som design, 
CAD och webbserverprogrammering. 
Redan i årskurs 1 arbetar du i kursen 
Teknik 1 med praktiska projekt blan-
dat med teori. 

Som elev får du en spännande och 
varierad studiemiljö med motivera-
de klasskamrater och välutbildade 
och yrkeserfarna lärare. Samtliga 
elever läser under årskurs 1 kursen 
Programmering 1. På så sätt får du 
under dina tre års studier omfattande 
programmeringskunskaper. Det är 
efterfrågat på arbetsmarknaden och 
en given del av en modern teknikut-
bildning. Teknikprogrammet på Al-
strömergymnasiet erbjuder inriktning-
arna Informations- och medieteknik, 
Design- och produkt- utveckling samt 
Teknikvetenskap. Teknikprogrammet 
ingår i Teknikcollage Göteborgsregi-
onen (TCGR) vilket innebär att pro-
grammet har ett samarbete med det 
lokala näringslivet och möjlighet att få 
300 ytterligare poäng. Inom ramen för 
TCGR erbjuds även TE4 – ett fjärde år 
för att bli gymnasieingenjör. 

 Vård- och omsorgs- 
programmet 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

Om du vill jobba med och för 
människor är det här utbildningen 
för dig. Du får en yrkesexamen som 
undersköterska vilket gör att du kan 
börja jobba direkt efter skolan. Du 
kan även läsa mot högskolebehörig-
het vilket ger en bred grund att söka 
vidare till bland annat sjuksköterska, 
fysioterapeut, socionom, polis eller 
brandman. Genom din utbildning 
får du breda teoretiska och prak-
tiska kunskaper inom omsorg och 
omvårdnad. Förutom föreläsningar 
gör du studiebesök ute i relevanta 
verksamheter. Du genomför realistiska 
övningar tillsammans med personal 
inom omvårdnad, räddningstjänst 
och akutsjukvård. På så sätt tränar 
du din kreativitet och initiativförmåga 
i olika problemslösningssituationer 
inom vård och omsorg, något som 
är nödvändigt när du senare möter 
människor i behov av hjälp och stöd 
ute i arbetslivet. 

Under utbildningen ingår 20 veckors 
praktik, så kallat arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). Du får då prova dina 
kunskaper i verkligheten och skapa 
kontakter med arbetslivet. Det ger 
dig goda möjligheter att få jobb direkt 
efter din avslutade utbildning. 

Många yrken kräver att du har ett 
B-körkort. Vård- och omsorgspro-
grammet på Alströmergymnasiet bidrar 
ekonomiskt till delar av din körkortsut-
bildning när du når din yrkesexamen. 



 Anpassad 
gymnasieskola 

 

 
 

 

 

Anpassad gymnasieskola är en egen 
skolform där utbildningen är utformad 
efter dina intressen och förutsättning-
ar. Du får kunskaper och erfarenheter 
som hjälper dig att få ett så rikt och 
självständigt liv som möjligt. När du 
lämnar skolan har du fått hjälp ut i 
arbetslivet, till fortsatta studier eller 
annan sysselsättning. 

Den Anpassade gymnasieskolan 
består av nationella program och in-
dividuella program. På Alströmergym-
nasiet erbjuder vi följande nationella 
program  

• Administration, handel och  
varuhantering 

• Estetiska verksamheter 

• Hotell, restaurang och bageri 

• Hälsa, vård och omsorg  

Efter avslutat nationellt program ska 
du ha kunskaper för arbete inom  
valt område. 

Individuellt program i Anpassad 
gymnasieskola är till för dig som be-
höver en utbildning som är utformad 
efter dina förutsättningar. Här kan du 
utveckla kunskaper utifrån dina egna 
möjligheter och förmågor. Utbildning-
en ska ge dig kunskaper för ett så 
självständigt och aktivt liv som möjligt 
och för att kunna delta i samhällslivet.  

 Introduktions-
programmen 

 

Saknar du behörighet till ett natio-
nellt program har du rätt att gå ett 
introduktionsprogram. Det finns fyra 
introduktionsprogram på Alströ-
mergymnasiet. Vi guidar dig till den 
inriktning som passar just dig. 

Programinriktat val syftar till att du ska 
få en utbildning som är riktad mot ett 
nationellt program och att du så snart 
som möjligt ska bli antagen. 

Yrkesintroduktion vänder sig till dig 
som inte har de godkända betyg som 
krävs för behörighet till ett yrkespro-
gram. Syftet med utbildningen är att 
underlätta för dig att komma in på 
arbetsmarknaden eller att få behörig-
het till det yrkesprogram du önskar. 

Individuellt alternativ riktar sig till dig 
som inte har de godkända betyg som 
krävs för behörighet till ett nationellt 
program. Syftet med utbildningen är 
att hjälpa dig vidare till fortsatta stu-
dier eller annan sysselsättning. 

Språkintroduktion fokuserar på att 
ge dig som nyligen anlänt till Sverige 
en utbildning med tyngdpunkt i det 
svenska språket, för att sedan kunna 
gå vidare till gymnasieskola, annan 
utbildning eller arbetsmarknaden. 

 Nationell idrotts-
utbildning (NIU) 

   

   

 
 

 

  
     

 

   

   

     

 

   

   

     

Alströmergymnasiet erbjuder utbild-
ningen Nationell idrottsutbildning (NIU) 
för dig som vill kombinera en elitsats-
ning inom fotboll eller handboll med 
högkvalitativa gymnasiestudier. Du 
får en idrottsutbildning godkänd och 
framtagen av de nationella förbunden 
för att ge dig de bästa möjligheterna 
att utvecklas till en elitspelare. Utbild-
ningen är certifierad av Svenska Fot-
bolls- och Handbollsförbundet som 
garanterar kvaliteten på träningen och 
studierna. Träningspassen, som är 
förlagda under skoltid, består av en 
kombination av praktisk träning, teori 
och fysträning. Du kombinerar ditt 
idrottande med vanliga gymnasiestu-
dier. Programmen som du har att välja 
mellan när du söker till NIU är Natur-
vetenskapsprogrammet, Samhällsve-
tenskapsprogrammet, Ekonomipro-
grammet, El- och energiprogrammet 
samt Barn- och fritidsprogrammet. 

För att ansöka till Alströmergymna-
siets NIU-program behöver du först 
ansöka separat till antingen hand-
bolls- eller fotbollsutbildningen. Du får 
också genomföra antagningsträningar 
och personliga intervjuer. Om du kvali-
ficerar dig för en NIU-utbildning måste 
du också göra en ansökan till något 
av de nationella programmen som 
finns tillgängliga för NIU-elever. 

Kontakt 

TF Linda Andersson 
Rektor sektor 1 
Telefon: 0322-61 72 21 
E-post: linda.andersson@alingsas.se 
Ansvarar för: Anpassad gymnasieskola 

TF Andreas Fridberg 
Rektor sektor 1 
Telefon: 0322-61 65 31 
E-post: andreas.fridberg@alingsas.se 
Ansvarar för: Elevhälsa 

Jens Wallin 
Rektor sektor 2 
Telefon: 0322-61 65 27 
E-post: jens.wallin@alingsas.se 
Ansvarar för: Bygg- och anläggningsprogrammet inklusive 
lärlingsutbildningen, Naturvetenskapsprogrammet, 
Gymnasieingenjör och Teknikprogrammet. 

Jennie Larsson Häggström 
Rektor sektor 3 
Telefon:  0322-61 64 20 
E-post: jennie.larssonhaggstrom@alingsas.se 
Ansvarar för: Barn- och fritidsprogrammet, Samhällsveten-
skapsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. 

Maria Lindberg 
Rektor sektor 4 
Telefon: 0322-61 65 22 
E-post: maria.lindberg2@alingsas.se 
Ansvarar för: Ekonomiprogrammet och El- och 
energiprogrammet. 

Mats Kjellmer 
Biträdande rektor sektor 4 
Telefon: 0322-61 65 64 
E-post: mats.kjellmer@alingsas.se 
Ansvarar för: Estetiska programmet, Försäljnings- och 
serviceprogrammet 

Linda Andersson 
Rektor sektor 5 
Telefon: 0322-61 72 21 
E-post: linda.andersson@alingsas.se 
Ansvarar för: Introduktionsprogrammen, Kommunala 
Aktivitets Ansvaret (Din Väg), samt Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet. 

KOM PÅ ÖPPET HUS! 
Här får du och dina vårdnadshavare 
veta mer om vilka program och 
alternativ som finns att välja mellan 
och möjlighet att ställa frågor till både 
lärare och elever. 

22 november 2022 klockan 17.30–20 
24 januari 2023 klockan 17.30–18.30 

Läs mer om Öppet hus på 
alstromergymnasiet.se. 

https://alstromergymnasiet.se
https://17.30�18.30
mailto:linda.andersson@alingsas.se
mailto:mats.kjellmer@alingsas.se
mailto:maria.lindberg2@alingsas.se
mailto:jennie.larssonhaggstrom@alingsas.se
mailto:jens.wallin@alingsas.se
mailto:andreas.fridberg@alingsas.se
mailto:linda.andersson@alingsas.se


Mer information hittar du på 

alstromergymnasiet.se 

https://alstromergymnasiet.se
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