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Här hittar du oss

Pontus fick jobb i 
rallydepån

Vi har elva nationella program - varav sex är yrkesprogram.  
Vi har också fyra olika introduktionsprogram och gymnasiesärskola. 

Hos oss arbetar över 275 personer med att inspirera och motivera, hjälpa 
och stötta dig att lyckas med dina studier utifrån dina förutsättningar.

Vårt uppdrag
•  är att ge dig en gymnasieutbildning som  

förbereder dig för framtiden, samtidigt som du  
blir stimulerad varje dag.

•  är att ge dig bästa möjliga förutsättningar att  
klara av dina studier, oavsett vilket av våra program  
eller vilken inriktning du väljer.

•  är att utmana dig och få dig att tänka själv,  
ifrågasätta och formulera dina egna svar.

Vi har Nyköpings bredaste programutbud och längst erfarenhet av att  
utbilda unga av alla gymnasieskolor i kommunen.

Välkommen till oss, du också!

Peter Ekedahl, rektor

Vill du idrottssatsa? 
Komplettera ditt  
program med idrott!

Anna Bergendahl 
valde efter hjärtat

Lisa valde natur 
på vägen  

till drömyrket

Vad väljer du?  
Här hittar du alla 

våra program

Vi är  
Nyköpings  
gymnasium
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VÅRA  
BYGGNADER

Nyköpings gymnasium är den största gymnasieskolan i Nyköping. 
Campusområdet är samlat vid den byggnad som heter Gripen,  
strax utanför centrum, där de flesta av våra utbildningar finns.  

På det nyrenoverade Gripen finns ett skolbibliotek, kafé,  
sporthall och stor matsal. 

Vi har också lokaler mitt i stan, byggnad Nico vid Stora Torget,  
nära Nyköpings affärsstråk, busstation och tågstation,  

samt våra speciallokaler ute vid Skavsta flygplats. 

SKAVSTA

GRIPEN

NICO

2,8 KM

2,1 KM

7 KM

STORA TORGET

ROSVALLA 
IDROTTSAN-
LÄGGNING

BUSSTATION

HAMN

TÅGSTATION

FLYGPLATS

BADHUS

STADSBIBLIOTEK

Våra TEORETISKA PROGRAM förbereder dig 
på bästa sätt inför kommande studier på universitet 
och högskola. Här får du lära dig att tänka kritiskt 
och hela tiden utmana dig själv och dina tankar. 

Om du är mer intresserad av att börja jobba 
direkt efter studenten bör du välja något av våra 
YRKESPROGRAM. Här får du utmana och 
utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper. 
Vi varvar hela tiden praktik med teori. Du får även 
göra APL ute på företag och verksamheter runt 
om i Nyköping. 

Om du är osäker på hur du vill att din utbildning 
ska se ut, kontakta en av våra studie- och yrkes-
vägledare. 

TEORETISKA PROGRAM

Ekonomi (EK)
På ekonomiprogrammet utbildas du för en djupare 
kunskap inom företagsekonomi, entreprenörskap 
och juridik. Under din tid på programmet möter du 
verkligheten genom studiebesök, resor inom och 
utanför Sverige samt genom praktiskt undersöknings- 
arbete. Du har möjlighet att bli diplomerad gym-
nasieekonom samt driva eget företag genom Ung 
företagsamhet (UF). Ekonomiprogrammet har två 
inriktningar, Juridik och Ekonomi och Företagande. 
Byggnad: Nico

Estetiska (ES)
Estetiska programmet riktar sig till dig som vill ha 
en högskoleförberedande utbildning där du också 
får ägna dig åt musik. Estetiska programmet har 
mycket gemensamt med Samhällsvetenskaps-
programmet men med sång och instrumentunder-
visning. Programmet ger dig, förutom musik och 
glädje, verktyg för att bli en effektiv organisatör, 
entreprenör och samhällsvetare.Programmet har 
en inriktning, Musik och Samhället.  
Byggnad: Gripen

Samhällsvetenskap (SA)
Du som väljer Samhällsvetenskapsprogrammet 
får en högskoleförberedande utbildning med 
fokus på världen, människan och medierna i ett 
globalt och hållbart samhälle. Du får en mångsidig 
utbildning och en bra grund för studier vid högskola 
och universitet. Programmet har tre inriktningar: 
Demokrati och mänskliga rättigheter, Människans 
utveckling och samspel och Kommunikation och 
design Byggnad: Gripen

Läs om Anna Bergendahl som gick  
Samhällsprogrammet och nu pluggar till 
läkare på sid 6–7

Naturvetenskap (NA)
På Naturvetenskapsprogrammet får du en bred 
och fördjupad utbildning som ger dig behörighet 
till de flesta universitets- och högskoleutbildningar. 
Programmet har två inriktningar och en tydlig 

internationell profil. Vi arbetar experimentellt och 
forskningsinriktat i välutrustade lokaler och med 
digitala verktyg. Framför dig ligger spännande 
yrken som läkare, veterinär, ingenjör eller arkitekt. 
Programmet har två inriktningar: Naturvetenskap 
samt Samhälle och hållbar utveckling
Byggnad: Gripen

Läs om Lisa Chen som gick Naturvetenskaps-
programmet och nu pluggar arkitektur på sid 9

Teknik (TE)
På Teknikprogrammet får du en högskoleförbere-
dande utbildning som ger dig förutsättningar att 
studera och arbeta såväl nationellt som internatio-
nellt. Vi arbetar i helt nya lokaler med modern teknik. 
Programmet har två inriktningar: Information & 
medieteknik och Design- & produktutveckling. Det 
finns många möjligheter efter utbildningen att läsa 
till ingenjör på olika nivåer, från gymnasieingenjör 
till civilingenjör. Byggnad: Gripen

YRKESPROGRAM

Barn- och fritid (BF)
Du som väljer Barn- och fritidsprogrammet får en 
bra grund för att kunna arbeta med barn, ungdomar 
och vuxna inom pedagogik, fritidsverksamhet samt 
friskvård och hälsa samt sociala omsorgsverk-
samheter. Under praktiken möter du yrkeskunniga 
förebilder och utbildningen ger dig möjlighet att 
arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig 
tränare eller aktivitetsledare och som assistent 
inom socialomsorgsverksamheter. Barn- och 
fritidsprogrammet har tre inriktningar: Ledarskap 
inom Träning och friluftsliv,  Förskola och skola, 
Stöd och assistans. Byggnad: Gripen

Bygg- och anläggnings (BA)
Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till 
dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och 
göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du 
kan börja arbeta direkt efter utbildningen eller fort-
sätta studera på en yrkeshögskola eller universitet. 
Arbetsmarknaden är god i Nyköping med omnejd 
och i regel får våra elever jobb direkt efter gymnasiet. 
Flera tänkbara yrken är exempelvis snickare, 
murare, plattsättare, målare och plåtslagare.  
Programmet har tre inriktningar: Byggnation, Måleri 
samt Plåtslageri och Ventilation.  
Byggnad: Gripen

Fordon- och Transport (FT)
Fordons- och transportprogrammet ger dig 
möjlighet till en eftertraktad yrkesutbildning. 
Utbildningens lärare har mångårig erfarenhet inom 
de fordonstekniska yrkena. Efter utbildningen har 
du de kunskaper som behövs för att arbeta som 
till exempel mekaniker för personbil, lastbil och 
mobila maskiner, lackerare eller som yrkesförare. 
Programmet har fyra inriktningar: Lastbil och mobila 

maskiner, Personbil, Transport, Karosseri och 
lackering. Byggnad: Skavsta

Läs om Pontus Hultman som gick Fordons- 
och transportprogrammet och har jobbat som 
rallybils-mekaniker på sid 8

Flygteknik
Flygteknikprogrammet passar dig som vill lösa ut-
manande tekniska problem, lära dig om samspelet 
mellan människa och maskin och få kunskaper om 
avancerade flygplan.

Utbildningen varvar teori och praktik i verklighets- 
trogna och toppmoderna lokaler vid Skavsta inter-
nationella flygplats och sker enligt Skolverkets och 
europeiska luftfartsmyndigheters krav. Merparten 
av den praktiska utbildningen genomför du i 
skolans hangarer, verkstadsutrymmen och lacke-
ringsverkstad, där du får arbeta med de flygplan 
som skolan förfogar över, exempelvis 2 st Cessna 
Citation, SAAB 340 och SAAB 2000.
Detta ger dig möjlighet att arbeta som mekaniker 
för flygplan både i Sverige och stora delar av världen, 
genom att utbildningen erbjuder en svensk  
yrkesexamen och ett EASA-certifikat, Certificate 
of Recognition (kategori A1).

Du har möjlighet att få grundläggande behörighet 
till högskola och behörighet till vår egen Yrkeshög-
skoleutbildning till Flygtekniker. Utbildningen har 
rikstäckande rekrytering av elever och bidrar till att 
du får ett stort nätverk inför framtida arbete. 
Inriktning: Flygteknik Byggnad Skavsta

Handel och Administration
Du som väljer Handels- och administrations- 
programmet får en yrkesutbildning som ger dig 
kunskaper för arbete inom yrken som säljare, 
inköpare och butiksledare. Du får grunderna till 
att kunna driva eget företag och delta i kreativa 
projekt. Service- och tjänstesektorn är ett av de 
områden som växer snabbast och som ständigt 
söker duktiga medarbetare. Många av eleverna 
blir redan under utbildningens gång attraktiva på 
arbetsmarknaden och får en anställning. Programmet 
har en inriktning: Försäljning och service.  
Byggnad: Nico

Vård och Omsorg
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram 
som förbereder för arbete och vidare studier inom 
vård och omsorg. Sista året får du möjlighet att 
välja fördjupning inom funktionshinderområdet, 
psykiatri, hälso- och sjukvård eller äldreomsorg. 
Efter avslutad utbildning kan du söka arbete på 
sjukhus eller inom kommunens olika omsorgs-
verksamheter. Programmet ger en bra grund för 
dig som i framtiden vill arbeta inom vårdområdet, 
sociala sektorn, polis eller räddningstjänst. 
Byggnad: Nico

VÅRA  
PROGRAM

Nyköpings gymnasium har en bredd som ger dig möjlighet att förbereda dig inför framtida arbete eller studier.  
Alla våra program kan ge grundläggande behörighet för vidare studier. Vi har elva nationella program,  

varav sex är yrkesprogram. Vi har också fyra olika introduktionsprogram och gymnasiesärskola. 
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Melodifestivalvinnaren Anna Bergendahl hade två drömyrken som liten: artist och läkare. 
Snart har hon förverkligat båda drömmarna – genom att våga gå sin egen väg.

TEXT JOHANNA HAUGNESS FOTO HUGO LEIJON

anna  
bergendahl

Det ena yrket var kreativt, det andra naturveten-
skapligt. Men artisten och läkarstudenten Anna 
Bergendahl valde varken estet- eller natur- 
programmet på gymnasiet. 

– Om man vill bli läkare ska man ju egentligen 
läsa natur. Men jag var dålig på matte, kemi och 
fysik och insåg att jag skulle få tre väldigt kämpiga 
år om jag valde det.

HON PRATADE MYCKET MED VÄNNER OCH 
FAMILJ, BLAND ANNAT SIN PAPPA SOM 
OCKSÅ ÄR LÄKARE
– Han sa att jag skulle välja det jag tyckte var kul, 
naturämnena kunde jag läsa in senare.
Valet föll till slut på samhällsprogrammet på då-
varande Tessinskolan, där Annas närmsta vänner 
också skulle gå.

– Jag är så glad att jag valde det som verkligen 
intresserade mig för gymnasiet var den roligaste 
tiden i mitt liv! Vi läste mycket om internationella 
relationer, u-landskunskap, psykologi och socialt 
arbete. 

ANNA FORTSATTE SAMTIDIGT MED MUSI-
KEN OCH BESTÄMDE SIG FÖR ATT SÖKA 
TILL IDOL
Hennes version av ”Have a heart” rörde juryn till 
tårar och hon slutade på en femteplats. 

Sista året på gymnasiet gick hon och vann hela 
Melodifestivalen.

– Då var jag väldigt orolig för att hamna efter i 
skolan. Många som får en tidig artistkarriär hoppar 
av gymnasiet, men tack vare all uppbackning och 
flexibilitet från mina lärare kunde jag plugga färdigt 
och kliva upp på studentflaket med mina vänner. 
Att få känna sig som en vanlig student betydde 
jättemycket för mig.

NU, NIO ÅR SENARE, HAR HON LÄST 
HALVA LÄKARPROGRAMMET I ÖREBRO
Behörigheten fick hon genom att plugga ett 
naturvetenskapligt basår vid 22 års ålder, när hon 
kände sig mer mogen. Nu vet hon att det bara 
handlar om motivation och mängdträning. 

– När jag var yngre gav jag upp på första sidan i 
matteboken och kände mig alltid dum. Jag trodde 
att jag var en sådan som inte fattade naturämnena 
med det gjorde jag visst. Man ska aldrig låsa sig 
vid vad man kan eller inte.

Anna säger att samhällsprogrammet gav henne 
perspektiv på hur världen ser ut, vad det är att 
vara människa och på olika sätt att leva. 

– Som läkare möter du människor från många 
olika kulturer så idag har jag jättestor nytta av de 
samhällsvetenskapliga ämnena. Vi hade också en 
fantastisk svenskalärare, Sonja, som gjorde att jag 

blev duktig på att skriva och kommunicera. Det är 
jätteviktigt när du skriver journaler och texter som 
patienter ska kunna läsa och förstå.

NYLIGEN TOG HON PAUS FRÅN  
LÄKARSTUDIERNA 
Hon ville kunna turnera efter succén med låten 
Ashes to ashes, som handlar om att ta sig igenom 
ångest och svåra perioder i livet. En låt som hon 
hoppas kan hjälpa och peppa dem som känner 
sig pressade av olika skäl. Om tio år hoppas hon 
vara specialist inom akutmedicin eller narkos och 
fortsätta att göra musik.
– Mitt mål är att släppa nya låtar och kombinera 
läkaryrket med artistkarriären. Kanske kommer jag 
ha mer intensiva perioder som musiker och sedan 
lite mer intensiva perioder som läkare.

VILKA TIPS VILL DU GE TILL DE SOM 
SNART SKA SÖKA TILL GYMNASIET? 
Känn inte för mycket press! Det är bra att tänka 
igenom om du vill ha högskolebehörighet eller 
inte. Men oavsett ska du välja det som du tycker 
är kul. Det finns många chanser att ändra sig 
senare i livet. 

– Jag är så glad att jag valde det 
som verkligen intresserade mig 
för gymnasiet var den roligaste 
tiden i mitt liv!
”

6  7



8  9

Han började mecka med radiostyrda bilar och fortsatte med allt större fordon. 
Pontus brinnande intresse för mekanik tog honom nästan direkt från gymnasiet 
i Nyköping till proffsrallyn i USA.

– Det går alltid att få jobb och mer ansvar, bara du bevisar att du kan och vill.

Naturvetenskapsprogrammet ledde henne till arkitekturskolan

TEXT JOHANNA HAUGNESS FOTO GUNTA PODINA
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ALlt går om man 
visar vad man vill

lisa vill rita  
framtidens skolor

Pontus Hultman, 25 år, har hunnit med mycket 
efter sin examen från fordon- och transport-
programmet 2014. Måndagen efter studenten 
började han jobba på sin tidigare praktikplats 
Lantmännen Maskin, men blev snabbt handplock-
ad för sin hantverksskicklighet till det svenska 
rallycrossteamet Olsberg MSE. Pontus hade 
pluggat inriktningen mot tunga fordon och tänkt 
sig en karriär med entreprenadmaskiner. I stället 
stod han snart i en rallydepå i North Carolina.

– Det var lite gambling för min del. Jag hade ju 
en fast tjänst här i Nyköping när jag fick erbjudan-
det. Jag hade inte heller så mycket erfarenhet av 
rallybilar men jag valde att testa. Olsberg visste att 
jag hade många års meckande i bagaget och har 
du intresse av något så kan du lära dig vad som 
helst, säger han och ler. 

GANSKA SNART FICK HAN ANSVAR  
FÖR EN EGEN RALLYBIL. 
Det innebar att han var med på allt, från att serva, 
utveckla och testa bilen till att resa runt på olika 
tävlingar, runtom i USA men också till andra länder. 
Vid varje lopp behövde detaljer finjusteras.

– Det var stressigt men roligt. Vi arbetade 
minst tolv timmar om dagen, det var alltid något 
som behövde fixas. Men det var också riktiga 
kickar när bilen jag ansvarade för vann en hel 
tävlingshelg.

Pontus vet inte riktigt var hans intresse för 
meckande kommer i från. Hans mamma arbetar 
på bank och pappa är terapeut, så Pontus var 
den enda hemma i radhuset i Bryngelstorp som 
envisades med att skruva isär och bygga ihop 
saker. 

– Det var kanske lite otippat. Men eftersom jag 
alltid har hållit på med det här var gymnasievalet 
rätt enkelt. Jag ville bli mekaniker, säger han. 

GYMNASIET VAR TOPPEN!
Tiden på gymnasiet tycker han var jättebra, inte 
minst för att han fick lära sig ämnen som var helt 
nya. Hydraulik och ellära är sådant som han är 
helt beroende av i sitt yrke i dag. Bäst trivdes han 
i verkstadsdelen på skolan, där klassen läste alla 
sina praktiska ämnen.

– Lärarna var jättebra och det fanns bra förut-
sättningar att lära sig tack vare verkstadsdelen. 

Nu är Pontus tillbaka på Lantmännen eftersom 
han längtade efter lite mer normala arbetstider. 
Som fältmekaniker för tunga maskiner är han 
oftast ute hos kunderna, även om det blir en 

del jobb inne i verkstaden på Gasverksvägen i 
Nyköping. 

– Våra kunder är helt beroende av oss och 
blir förstås jättenöjda när jag kommer dit och 
fixar en krånglande hjullastare, dumper eller 
grävmaskin.  Det är kul att få så mycket positiv 
feedback. 

DET KÄNNS MÄKTIGT ATT KUNNA  
LÖSA PROBLEM PÅ MASKINER SOM  
VÄGER 50 TON. 
Men kanske är problemlösningen det som Pontus 
gillar mest.

– Som mekaniker får du verkligen tänka efter 
och klura på olika lösningar. Det är riktigt kul!

Det Lisa visste i nian var att hon gillade att plugga. 
Vad hon ville jobba med i framtiden var hon inte 
alls lika säker på. 

– Jag har alltid fotograferat, ritat och tyckt om 
att formge på olika sätt men jag tyckte också om 
de naturvetenskapliga ämnena. 

KREATIV PLUGGIS
I nian var Lisa, som hon själv uttrycker det, ”en 
kreativ pluggis med höga ambitioner”. En del av 
henne ville satsa på sitt skapande men hon hade 
en bild av att det var svårt att livnära sig som 
konstnär. Det drev henne till att söka naturveten-
skapsprogrammet, som skulle hålla fler dörrar 
öppna till en högskoleutbildning. 

– Vi hade fantastiska lärare som var super- 

engagerade i sina ämnen och vårt arbete. De 
närde verkligen mitt intresse att lära mig mer!

Efter studenten ville Lisa flytta till Stockholm 
och hennes intresse för både konst och vetenskap 
tog henne till Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH. Första året var trevande men nu 
stortrivs hon och känner att hon har hittat helt rätt. 

–Jag kände ingen arkitekt så jag visste inte alls 
vad jag kunde förvänta mig, det var faktiskt lite 
chansning. Men utbildningen är superkreativ och 
en perfekt blandning av eget skapande och att ta 
in ny kunskap.

Som arkitektstuderande lär hon sig bland annat 
arkitekturhistoria, konstruktion och att skapa olika 
typer av ritningar och illustrationer, inte minst 
digitalt. Hon har redan hunnit praktisera på ett par 

arkitektkontor efter sin kandidatexamen, och har 
de sista två åren börjat intressera sig för att rita 
skolbyggnader. 

– Många har nog en ganska likartad idé om 
hur en skola ser ut och fungerar, men de flesta 
tänker kanske inte på hur mycket arkitekturen kan 
påverka och göra skillnad till det bättre, det gjorde 
i alla fall inte jag. 

VÄLJ DET SOM KÄNNS RÄTT
Lisas råd till andra är att inte ha för bråttom med 
sitt val. Det går att ändra sig i framtiden.

– Välj det du är intresserad av, då lär du dig 
mest och har roligast. Det kan också vara bra att 
tänka ett steg längre och välja ett program som 
kan ta dig dit du vill efter studenten. 

Lisa Chen har alltid älskat att måla och sneglade först på estetiska programmet.  
Men för att hålla dörren öppen till högskolan valde hon till slut Gripens naturveten-
skapsprogram. 

– Det gjorde att jag kunde plugga till arkitekt, som visade sig vara helt rätt för mig.



Gymnasiesärskolan 
och Introduktions- 

programmen 

GYMNASIESÄRSKOLAN

Gymnasiesärskolan är en frivillig 
utbildning för ungdomar med en 
utvecklingsstörning. Nyköpings 

gymnasium har lång erfarenhet av att möta och 
undervisa elever inom gymnasiesärskolan. 

Gymnasiesärskolan har två inriktningar:
• Nationella program
• Individuellt program

På nationellt program läser du gymnasiesärskole-
kurser som leder till betyg medan du på individuellt 
program har ämnesområden. Utbildningen på ett 
individuellt program erbjuds elever som inte kan 
följa undervisningen på ett nationellt program. Båda 
inriktningarna är fyraåriga.

Vi har tre Nationella yrkesprogram på  
gymnasiesärskolan:
• FAB - Fastighet, anläggning och byggnation
• AHV - Administration, handel och varuhantering
• HVO - Hälsa, vård och omsorg

I alla nationella program ingår engelska, estetisk 
verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, 
naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap  
och svenska eller svenska som andra språk.

På särskolan jobbar vi för att alla elever får en god 
insikt om sina styrkor och förmågor och förbereds 
för ett så självständigt liv som möjligt efter avslutade 
studier.

På vår webb kan du läsa mer om vårt  
individuella och våra nationella program.

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Introduktionsprogrammen är till för dig som 
av någon anledning inte är behörig till gym-
nasiet. Här får du möjlighet att studera så 

du blir behörig att söka gymnasieutbildning, förbe-
reds för arbetslivet eller annan utbildning. Här jobbar 
lärare och kvalificerade handledare tillsammans med 
eleverna utifrån en individuellt utformad studieplan. 

Under utbildningen får du hjälp med att knyta 
kontakter som du har nytta av i dina fortsatta studier 
eller när du ska skaffa ett jobb. Du får möjlighet att 
uppleva arbetslivet genom praktik och du får möjlig-
het att delta i studiebesök och aktiviteter.

Nyköpings gymnasium erbjuder fyra olika 
introduktionsprogram:
• Programinriktat val
• Individuellt alternativ
• Yrkesintroduktion
• Språkintroduktion

På vår webb kan du läsa mer om våra  
introduktionsprogram

Kombinera ditt gymnasieprogram  
med idrottsutbildning

Vill du kombinera en seriös idrottssatsning med dina gymnasiestudier?  
Då har Nyköpings gymnasium de perfekta möjligheterna.  

Det finns två kvalitetssäkrade idrottsutbildningar,  
Riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).  

Utöver de nationella idrottsutbildningarna erbjuder Nyköpings gymnasium  
även kurser i idrott och hälsa specialisering.

RIG – RIKSIDROTTSGYMNASIUM  
I KANOT
Här studerar du vid något av Nyköpings gym-
nasiums många nationella program samtidigt 
som du satsar på målvedveten elitträning i 
antingen slätvatten eller slalom. Du blir väl om-
händertagen av såväl tränare som lärare inom 
programmet du valt. 

NIU – NATIONELLT GODKÄND  
IDROTTSUTBILDNING
NIU vänder sig till dig som vill kombinera en 
seriös idrottssatsning med gymnasiestudier. 

Utbildningen erbjuder träning i din specialidrott, 
fotboll, innebandy, handboll och orientering, 
upp till tre gånger i veckan på skoltid. Antalet 
platser är begränsade och uttagning sker på 
dina idrottsmeriter i kombination med dina 
grundskolebetyg.

NIU innebär att du studerar vid ett nationellt 
program vid Nyköpings gymnasium och får full 
behörighet för vidare studier. Du läser 400 p i 
din idrott inom ämnesfördjupning och individu-
ellt val. Du läser både praktik och en del teori 
med ämnen som näringslära, idrottsskador, 
träningslära, doping och mental träning. 

IDROTT OCH HÄLSA SPECIALISERING
På Nyköpings gymnasium kan du välja att läsa 
idrott och hälsa specialisering. Här läser du max-
imalt 200 poäng inom ramen för det individuella 
valet. Träningarna sker på eller efter skoltid be-
roende på vald idrott. Du läser praktik och teori 
inom vald idrott och går igenom moment som 
regler, taktik, etik och moral inom vald idrott.   

Läs mer om alla våra idrottsutbildningar 
på nykopingsgymnasium.se 
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INRIKTNING TRÄNING OCH FRILUFTSLIV
Inriktning mot arbete med verksamheter inom 
hälsa, fritid och friskvård. Du får kunskaper 
som gör att du kan arbeta som exempelvis 
personlig tränare eller aktivitetsledare. Vida-
reutbilda dig till fysioterapeut, idrottslärare, 
hälsocoach, dietist, idrottstränare, natur- eller 
fjällguide.

INRIKTNING STÖD OCH ASSISTANS
Inriktning mot arbete inom verksamheter där 
du möter människor med olika funktions- 
variationer. Du får kunskaper som förbereder 
för arbete som personlig assistent eller som 
personal i daglig verksamhet och boende 
för människor med funktionsnedsättningar. 
Vidareutbilda dig till socialpedagog, stöd- 
pedagog eller socionom.  

INRIKTNING FÖRSKOLA OCH SKOLA
Inriktning mot arbete inom pedagogiska 
verksamheter med barn och ungdomar. 
Du får kunskaper som gör att du kan 
arbeta som exempelvis barnskötare och 
elevassistent. Vidareutbilda dig till lärare i 
förskola och skola eller fritidspedagog.

Barn- och fritidsprogrammet är för dig som vill arbeta med 
människor med olika förutsättningar och åldrar. I din fram-
tida roll som ledare är förmågan att lära ut och att kunna 
samarbeta och kommunicera viktiga egenskaper som du kan 
utveckla genom att lära dig om människor, ledarskap och 
pedagogik.

Vill du skaffa dig goda framtidsmöjligheter och i framtiden 
arbeta som till exempel barnskötare, förskolelärare, personlig 
assistent, eller som personal inom tränings- och idrottsan-
läggningar? Barn- och fritidsprogrammet är ett brett program 
som ger dig många framtida valmöjligheter.

TRÄNING OCH FRILUFTSLIV

FÖRSKOLA OCH SKOLA

STÖD OCH ASSISTANS

Barn- och fritidsprogrammet

Poängplanerna är preliminära mer information nykopingsgymnasium.se

Inriktningsämnen
Fritids- och friskvårdsverksamheter (200 p)
Fritids- och idrottskunskap (100 p)

Programfördjupning
Entreprenörskap (100 p)
Kost och hälsa (100 p)
Idrott och hälsa 2 (100 p)
Aktivitetsledarskap (100 p)
Träningslära 1 (100 p)
Träningslära 2 (100 p)

Inriktningsämnen
Barns lärande och växande (100 p)
Pedagogiskt arbete (200 p)

Programfördjupning
Entreprenörskap (100 p)
Kost och hälsa (100 p)
Aktivitetsledarskap (100 p)
Pedagogiska teorier och praktiker (100 p)
Skapande verksamhet (100 p)
Specialpedagogik 1 (100 p)

Inriktningsämnen
Socialt arbete (200 p)
Sociologi (100 p)

Programfördjupning
Entreprenörskap (100 p)
Grundläggande vård och omsorg (100 p)
Kost och hälsa (100 p)
Aktivitetsledarskap (100 p)
Specialpedagogik 1 (100 p)
Specialpedagogik 2 (100 p)

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1a (100 p)

Naturkunskap 1a1 (50 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1a1 (50 p)

Svenska 1/ 
Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Historia 1a1 (50 p)

Programgemensamma ämnen
Hälsopedagogik (100 p)

Naturkunskap 1a2 (50 p)

Kommunikation (100 p)

Lärande och utveckling (100 p)

Människors miljöer (100 p)

Pedagogiskt ledarskap (100 p)

Samhällskunskap 1a2 (50 p)

Svenska 2/ 
Svenska som andraspråk 2 (100 p)

Inriktningsämnen (300 p)

Programfördjupning (600 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete BF (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

DINA VAL

Förutom att du får en yrkesexamen kan 
du på det individuella valet välja kurser 
som ger dig grundläggande behörighet 
till högskola och universitet.

VAD KAN JAG BLI?

• barnskötare
• personlig tränare
• elevassistent
• personlig assistent

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Felicia Zätterström 
0155-24 81 33
felicia.zatterstrom@nykoping.se
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HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Du vet väl att du kan få grundläggande hög-
skolebehörighet på detta program genom att 
anpassa kurserna inom det individuella valet.

VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning på våren i årskurs 1.



INRIKTNING BYGGNATION ger dig kunskap 
om byggnation och renovering av olika typer 
av byggnader. Du får kunskaper som gör 
att du kan arbeta som exempelvis snickare, 
plattsättare eller murare.

INRIKTNING PLÅTSLAGERI OCH VENTILATION 
Här får du grundkunskaperna för plåtslageri 
och lär dig mer om plåtslageriprocessen. Du 
läser även ventilationsplåtslageri och kan för-
djupa dig inom ventilation.

INRIKTNING MÅLERI ger dig kunskap om 
ny- och ommålning, uppsättning av olika 
väggbeklädnader och färg. Du får kunskaper 
som gör att du kan arbeta som målare.

Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill 
arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer 
av hus och anläggningar. Vi blandar teori med praktik och 
under andra och tredje året får du arbeta på en arbetsplats 
under ett antal veckor, så kallad APL. 

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta 
studera på yrkeshögskola eller universitet. Arbetsmarknaden 
är god i Nyköping med omnejd och i regel får våra elever jobb 
direkt efter gymnasiet. Flera tänkbara yrken är exempelvis 
snickare, murare, plattsättare, målare och plåtslagare.

BYGGNATION

MÅLERI

PLÅTSLAGERI OCH VENTILATION

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktningsämnen
Husbyggnadsprocessen (200 p)
Husbyggnad 1 (100 p)
Husbyggnad 2 (200 p)
Husbyggnad 3 – ombyggnad (200 p)

Programfördjupning (500 p)
Eleven väljer själv (500 p)

Inriktningsämnen
Måleriprocessen (200 p)
Måleri 1 (200 p)

Programfördjupning (400+200 p)
Måleri 2 (200 p)
Måleri 3 (200 p)
Måleri 4 (200 p)
Eleven väljer själv (200 p)

Inriktningsämnen
Plåtslageriprocessen (200 p)
Plåtslageri – grunder (100 p)
Ventilationsplåtslageri 1 (100 p)

Programfördjupning (800 p)
Eleven väljer själv (800 p)

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1a (100 p)

Naturkunskap 1a1 (50 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1a1 (50 p)

Svenska 1/ 
Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Historia 1a1 (50 p)

Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning 1 (200 p)

Bygg och anläggning 2 (200 p)

Inriktningsämnen (400–700 p)

Programfördjupning (500–800 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete BA (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

DINA VAL

Förutom att du får en yrkesexamen kan 
du på det individuella valet välja kurser 
som ger dig grundläggande behörighet 
till högskola och universitet.

VAD KAN JAG BLI?

• snickare
• murare
• plattsättare
• målare
• plåtslagare

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Felicia Zätterström 
0155-24 81 33
felicia.zatterstrom@nykoping.se
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HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Du vet väl att du kan få grundläggande hög-
skolebehörighet på detta program genom att 
anpassa kurserna inom det individuella valet.

VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning på våren i årskurs 1.



      

INRIKTNING EKONOMI OCH FÖRETAGANDE
ger dig kunskaper i hur man startar och driver 
företag, gör ekonomiska beräkningar, utveck-
lar sin produkt, marknadsför och organiserar 
företaget. Vi arbetar med analys av företagets 
olika delar och använder olika verktyg för att 
planera och följa upp företagets ekonomi 
som ekonomisystem för administration och 
bokföring.

På Ekonomiprogrammet utbildas du för en 
djupare kunskap inom företagsekonomi, 
entreprenörskap och juridik. Under din tid på 
programmet möter du verkligheten genom 
studiebesök, resor inom och utanför Sverige 
samt genom praktiskt undersökningsarbete. 
Du har möjlighet att bli diplomerad gymnasie-
ekonom samt driva eget företag genom Ung 
företagsamhet (UF).

På ekonomiprogrammet utbildas du för en djupare kun-
skap inom företagsekonomi och juridik. 

Vi jobbar med projekt som inbegriper flera ämnen 
samtidigt, ibland även med internationella relationer, 
och vi har samarbete med olika företag och Ung Före-

tagsamhet, där man får prova på att starta, driva och 
avveckla ett företag. 

Inom de juridiska kurserna lär du dig om lag och  
rätt i ett demokratiskt samhälle och hur vi påverkas av  
internationell rätt.

EKONOMI OCH FÖRETAGANDE

Ekonomiprogrammet

Poängplanerna är preliminära mer information nykopingsgymnasium.se

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100 p)

Engelska 6 (100 p)

Historia 1b (100 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1b (100 p)

Matematik 2b (100 p)

Naturkunskap 1b (100 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1b (100 p)

Samhällskunskap 2 (100 p)

Svenska 1 (100 p)

Svenska 2 (100 p)

Svenska 3 (100 p)

eller:

Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Svenska som andraspråk 2 (100 p)

Svenska som andraspråk 3 (100 p)

Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1 (100 p)

Privatjuridik (100 p)

Psykologi 1 (50 p)

Moderna Språk (100)

Inriktningsämnen 
Entreprenörsskap & Företagande (100 p)

Företagsekonomi 2 (100 p)

Matematik 3b (100 p)

Programfördjupning 

Företagsekonomi spec. (100 p)

Marknadsföring (100 p)

Ledarskap och organisation (100 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete EK (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

INRIKTNING JURIDIK innebär att du bland 
annat fördjupar dig inom olika rättsområden. 
Målet är att skapa en djupare förståelse för lag 
och rätt i ett demokratiskt samhälle och hur vi 
påverkas av internationell rätt. Du tränas i din 
förmåga att analysera och bedöma juridiska 
problem samt komplexa samhällsfrågor.

På Ekonomiprogrammet utbildas du för en 
djupare kunskap inom företagsekonomi, 
entreprenörskap och juridik. Under din tid på 
programmet möter du verkligheten genom 
studiebesök, resor inom och utanför Sverige 
samt genom praktiskt undersökningsarbete.

JURIDIK

DINA VAL

Beroende på vilka kurser du väljer på indi-
viduella valet formar du din utbildning själv. 
Kontakta din studie- och yrkesvägledare så 
får du veta mer om hur du får meritpoäng 
och mer av det som intresserar dig mest.

VAD KAN JAG BLI?

• företagsjurist
• jurist
• ekonom

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Ingo Alander 
073-149 34 21
ingo.alander@nykoping.se
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100 p)

Engelska 6 (100 p)

Historia 1b (100 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1b (100 p)

Matematik 2b (100 p)

Naturkunskap 1b (100 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1b (100 p)

Samhällskunskap 2 (100 p)

Svenska 1 (100 p)

Svenska 2 (100 p)

Svenska 3 (100 p)

eller:

Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Svenska som andraspråk 2 (100 p)

Svenska som andraspråk 3 (100 p)

Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1 (100 p)

Privatjuridik (100 p)

Psykologi 1 (50 p)

Moderna Språk (100)

Inriktningsämnen 
Filosofi 1 (50 p)

Affärsjuridik (100 p)

Rätten och samhället (100 p)

Psykologi 2a (50 p)

Programfördjupning 

Sociologi (100 p)

Retorik (100 p)

Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
fördjupning, kriminologi (100 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete EK (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

VAD KAN JAG BLI?

• ekonom
• entreprenör
• egen företagare
• yrken inom redovisning

DINA VAL

Beroende på vilka kurser du väljer på indi-
viduella valet formar du din utbildning själv. 
Kontakta din studie- och yrkesvägledare så 
får du veta mer om hur du får meritpoäng 
och mer av det som intresserar dig mest.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Ingo Alander 
073-149 34 21
ingo.alander@nykoping.se
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VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning på våren i årskurs 1.



INRIKTNING MUSIK OCH SAMHÄLLET ger 
dig stora möjligheter att kombinera musiken 
med teoretiska studier som språk, matematik, 
naturvetenskap och samhällsvetenskap. Det 
ger dig en mycket bred behörighet för att 
söka vidare till universitet och högskola. 

Nyköpings gymnasium erbjuder inriktningen Musik och 
Samhället, där du utvecklar din musikalitet och kreativi-
tet genom individuell undervisning i ett instrument av vår 
spetsutbildade personal. 

Det kan till exempel även vara sång. Du får flera tillfäl-
len att stå på scen, vilket övar dig i samarbete, kommu-

nikation och förmågan att leda andra. Våra populära och 
återkommande evenemang är höstkonsert, luciaföre-
ställning och en musikal på vårterminen. I varje pro-
duktion arbetar vi med projektplanering, grupparbeten, 
idéskapande och utvecklande av social kompetens.

MUSIK OCH SAMHÄLLET

Estetiska programmet

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100 p)

Engelska 6 (100 p)

Historia 1b (100 p)

Historia 2b - kultur (100 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1b (100 p)

Naturkunskap 1b (100 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1b (100 p)

Svenska 1 (100 p)

Svenska 2 (100 p)

Svenska 3 (100 p)

eller:

Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Svenska som andraspråk 2 (100 p)

Svenska som andraspråk 3 (100 p)

Programgemensamma ämnen
Estetisk kommunikation 1 (100 p)

Konstarterna och samhället (50 p)

Inriktningsämnen 
Gehörs- och musiklära 1 (100 p)

Ensemble med körsång (200 p)

Instrument eller sång 1 (100 p)

Programfördjupning 

Estetisk kommunikation 2 (100 p)

Scenisk gestaltning (100 p)

Musikproduktion 1 (100 p)

Ensemble 2 (100 p)

samt en av:

Matematik 2b, Naturkunskap 2, Engelska 7, 
Moderna språk (100 p) 

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete ES (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

POÄNGPLANERNA ÄR PRELIMINÄRA – MER INFORMATION PÅ NYKOPINGSGYMNASIUM.SE

VAD KAN JAG BLI?

• musikpedagog
• producent
• musiker
• samhällsvetare
• socionom
• polis

DINA VAL

Beroende på vilka kurser du väljer på indi-
viduella valet formar du din utbildning själv. 
Kontakta din studie- och yrkesvägledare så 
får du veta mer om hur du får meritpoäng 
och mer av det som intresserar dig mest.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Lena Bergman 
0155-45 76 98
lena.bergman@nykoping.se

PÅ INRIKTNING FLYGTEKNIK lär du dig 
förutom kärnämnena hur flygplan fungerar. 
Du lär dig flygplanets olika system genom 
kurser i gasturbinmotorer och flygplanslära. 
Du läser också flera kurser i el, instrument 
och digitalteknik.

Kursen Flygteknisk underhållsteknik tar upp 
handhavande av flygplan på marken samt hur 
demontering/montering av komponenter sker. 
Kursen handlar även om inspektionsteknik 
samt hur flygteknisk underhållsteknik regleras 
av luftfartsbestämmelserna.

I utbildningen läser du också Human Factors, 
det vill säga hur människa och maskin sam-
spelar och vad som utgör vanliga orsaker till 
mänskliga fel. Kursen utgör ett viktigt komple-
ment till de mer renodlat tekniska momenten 
i utbildningen.

Sammantaget ger inriktningen dig en bred 
kompetens och även en plattform för vidare 
studier till flygtekniker.

Du som väljer Flygteknikprogrammet får kunskaper som 
behövs för att arbeta som flygmekaniker. Du får möjlighet 
till både svensk yrkesexamen och ett internationellt certfikat 
som används för att få arbete som flygmekaniker i stora delar 
av världen. 

Merparten av utbildningen genomför du i skolans båda hang-
arer, verkstadsutrymmen och lackeringsverkstad. Här varvas 
teori med praktik och du får arbeta med avancerade flygma-
skiner exemplevis SAAB 340 och SAAB 2000. 

FLYGTEKNIK

Flygteknikprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1a (100 p)

Naturkunskap 1a1 (50 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1a1 (50 p)

Svenska 1/ 
Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Historia 1a1 (50 p)

Programgemensamma ämnen
Digitalteknik och flyginstrument (100 p)

Ellära - flyg (100 p)

Engelska 6 (100 p)

Fysik 1b1 (100 p)

Flygunderhåll (200 p)

Materiallära - flyg (100 p)

Aerodynamik - flyg (100 p)

Flyglagstiftning (50 p)

Mänskliga faktorer (50 p)

Inriktningsämnen 
Flygplansteknik (200 p)

Programfördjupning (500 p) 
Gasturbinmotorer (200 p) 
Matematik 2a (100 p) 
Eleven väljer själv (200 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete flygteknik (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

DINA VAL

Förutom att du får en yrkesexamen kan 
du på det individuella valet välja kurser 
som ger dig grundläggande behörighet 
till högskola och universitet.

VAD KAN JAG BLI?

• flygtekniker
• flygmekaniker

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Ingo Alander 
073-149 34 21
ingo.alander@nykoping.se
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Du utbildar dig antingen till maskinmekaniker 
eller lastbilsmekaniker. Du utbildas inom 
hydraulik, pneumatik och elektronik. Den tek-
niska utvecklingen har gått framåt de senaste 
åren och felsökning och programmering med 
PC är dagliga arbetsmoment på service-
verkstan och ute i fält.

Inriktningen ger kunskaper inom trafikkunskap, 
transportsystem, transportledning och logistik 
och kan leda till arbete som yrkesförare.

Inriktningen karosseri och lackering ger kun-
skaper i diagnostik och reparation av karos-
serier samt lackering av fordon. Inriktningen 
kan leda till arbete som bilskadereparatör eller 
billackerare. Utbildningen ges i lärlingsform.

Som bilmekaniker utbildas du både prak-
tiskt och teoretiskt till kunskaper i bilens 
mekaniska, elektriska och elektroniska 
system. Du behöver vara både praktiskt 
lagd och förstå tekniska system då bilens 
många mekaniska system idag styrs av 
elektronik och datorer

Fordons- och transportprogrammet ger dig möjlighet till en 
eftertraktad yrkesutbildning. Utbildningens lärare har mång-
årig erfarenhet inom de fordonstekniska yrkena.

Den grundutbildning du får på vårt fordons- och transport-
program är i huvudsak förlagd till våra utbildningslokaler vid 
Skavsta flygplats. 

Efter utbildningen har du de kunskaper som behövs för att ar-
beta som till exempel mekaniker för personbil, lastbil och mo-
bila maskiner, lackerare eller som yrkesförare. Du gör praktik, 
minst 15 veckor, ute på företag och får fördjupade kunskaper 
inom din valda inriktning.

LASTBIL OCH MOBILA MASKINER

PERSONBIL

TRANSPORT

KAROSSERI OCH LACKERING

Fordons- och transportprogrammet

Inriktningsämnen
Maskin- och lastbilsteknik - introduktion (200 p)
Reparation av lastbilar och mobila maskiner (300 p)

Programfördjupning (700 p)

Inriktningsämnen
Personbilsteknik - introduktion (200 p)
Reparation av personbilar och lätta  
transportfordon (300 p)

Programfördjupning (700 p)

Inriktningsämnen
Yrkestrafik 1a (200 p)
Yrkestrafik 1b (300 p) (inkl. ADR)

Programfördjupning (700 p)

Inriktningsämnen
Riktningsteknik – introduktion (200 p)
Lackeringsteknik – introduktion (300 p)

Programfördjupning (800 p)

 

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1a (100 p)

Naturkunskap 1a1 (50 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1a1 (50 p)

Svenska 1/ 
Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Historia 1a1 (50 p)

Programgemensamma ämnen
Fordonsteknik - introduktion (200 p)

Fordons- och transportbranschens  
villkor och arbetsområden (200 p)

Inriktningsämnen (400-500 p)

Programfördjupning (700-800 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete FT (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

DINA VAL

Förutom att du får en yrkesexamen kan 
du på det individuella valet välja kurser 
som ger dig grundläggande behörighet 
till högskola och universitet.

VAD KAN JAG BLI?

• bil-, maskin- eller lastbilsmekaniker
• yrkesförare B / C / CE
• godshanterare
• lackerare
• truckförare, maskinförare för hjullastare

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Ingo Alander 
073-149 34 21
ingo.alander@nykoping.se
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HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Du vet väl att du kan få grundläggande hög-
skolebehörighet på detta program genom att 
anpassa kurserna inom det individuella valet.

VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning på våren i årskurs 1.



Utbildningen på ett Individuellt program er-
bjuds elever som behöver läsa ämnesområden 
utifrån en individuellt anpassad studieplan. Den 
passar dig som behöver en studiemiljö som är 
anpassad efter just dina förmågor. Istället för 
betyg bedömer och utvärderar läraren elevens 
kunskaper utifrån krav antingen för grundläg-
gande kunskaper eller fördjupande kunskaper. 
Läraren anpassar kraven efter varje elevs 
förutsättningar.

På individuellt program kan du läsa både 
ämnesområden och kurser från Nationella 
program. Rektorn bestämmer vad du kan kom-
binera. Utbildningen är på fyra år, sammanlagt 
3 600 timmar.

FASTIGHET, ANLÄGGNING  
OCH BYGGNATION
Utbildningen är ett yrkesförberedande program 
och ger dig grundläggande kunskaper för att 
till exempel kunna arbeta med reparationer och 
underhåll av fastigheter eller markarbeten och 
underhåll i parkmiljöer.

ADMINISTRATION, HANDEL OCH  
VARUHANTERING
Programmet för administration, handel och 
varuhantering är ett yrkesinriktat program och 
ger dig kunskaper för arbete inom administra-
tion, handel och varuhantering.

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Programmet hälsa, vård och omsorg är ett yrkes-
program som ger dig kunskaper för arbete 
inom exempelvis fritids- och friskvårdssektorn, 
äldreomsorg och förskola.

Det finns två inriktningar vid gymnasiesärskolan –  
nationellt program och individuellt program. 

På det nationella programmet läser du kurser som  

leder till betyg och utbildningen på ett individuellt  
program erbjuds elever som läser ämnesområden.

Vi har tre nationella program på gymnasiesärskolan, 
Fastighet, anläggning och byggnation, Administration, 
handel och varuhantering samt Hälsa, vård och omsorg.

Alla som går ett av våra nationella program läser eng-
elska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, 
matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhälls-

kunskap och svenska eller svenska som andra språk.
Övriga ämnen som ingår i programmen är program- 

gemensamma. 
Det är ämnen som är specifika för ett visst program. 

En del av undervisningen ska ske ute på arbetsplatser 
vid arbetsförlagt lärande, så kallad APL.

INDIVIDUELLT PROGRAM NATIONELLA PROGRAM

Gymnasiesärskolan

EXEMPEL PÅ  
PROGRAMGEMENSAMMA KURSER

FAB:
• Bygg och anläggning
• Fastighetsskötsel
-Service och bemötande

AHV:
• Administration
• Information och kommunikation
• Service och bemötande

HVO:
• Hälsa
• Vård och omsorg
• Service och bemötande

GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER

Engelska
Svenska
Svenska som andra-
språk
Estetisk verksamhet

Matematik
Idrott och hälsa
Samhällskunskap
Historia
Religion

Naturkunskap

ÄMNESOMRÅDEN

• Estetisk verksamhet
• Hem- och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Natur och hälsa
• Individ och samhälle
• Språk och kommunikation

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Sandra Poma 
073-149 30 33
sandra.poma@nykoping.se
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GYMNASIESÄRSKOLAN

är en frivillig utbildning för ungdomar med 
en utvecklingsstörning. På Nyköpings 
gymnasium kan du välja mellan Nationella 
Program och Individuellt Program.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Sandra Poma 
073-149 30 33
sandra.poma@nykoping.se
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INRIKTNING FÖRSÄLJNING OCH SERVICE
vänder sig till dig som är intresserad av för-
säljning och entreprenörskap. Vi blandar teori 
med praktiskt lärande och arbetar i projekt-
form där din kreativitet, framåtanda, service-
känsla och säljförmåga utvecklas. Bland annat 
startar du och driver ett eget företag i form av 
Ung Företagsamhet.

Du får möjlighet att ha ditt arbetsplatsförlagda 
lärande (APL) i Nyköpingsregionen. Här lär 
du dig om yrket, att samarbeta och stärka din 
sociala kompetens. Under andra läsåret har 
du tre veckors APL och under årskurs tre har 
du praktik två dagar i veckan.

Du kan också läsa kurser i till exempel svenska, 
matematik och engelska för att sedan kunna 
studera vidare på högskola.

Vill du få kunskap om olika handelsområden, hur man 
startar och driver företag, kundbemötande och sälj samt 
digital handel idag och i framtiden? Då ska du välja För-
säljning och Service på Handels- och administrations-
programmet. 

Utbildningen ger dig en yrkesutbildning och kunskaper 
för att kunna arbeta inom yrken som säljare, inköpare 
och butiksledare. Service- och tjänstesektorn är ett av 
de områden som växer snabbast idag och som ständigt 
söker duktiga medarbetare. 

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE

Handels- och  
administrationsprogrammet

Programinriktat val syftar till att elever ska 
få en utbildning som är inriktad mot ett visst 
nationellt program i mån av plats och ska 
så snart som möjligt antas till det nationella 
programmet.

Programinriktat val söks via 
gymnasiewebben.
Behörighet:
• En elev är behörig som har godkänt i  
svenska/svenska som andraspråk, matematik 

och engelska samt minst tre andra ämnen
• eller har betyg i svenska/svenska som  
andraspråk, matematik eller engelska samt 
fyra andra ämnen

Individuellt alternativ vänder sig till dig som 
inte är behörig till nationellt program eller 
Programinriktat val och söker en mer allmän 
inriktad utbildning.

Här läser du i första hand de grundskole-
ämnen du ännu inte har betyg i. Inriktningen 
utformas individuellt och utifrån dina förut-
sättningar. 

Nyköpings gymnasium erbjuder även Indivi-
duellt alternativ för elever som behöver extra 
lugn och ro och tydlig struktur.

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som 
siktar på att bli behörig till ett yrkesprogram 
eller bli anställningsbar - eller om du vill kom-
binera studier med praktik.

Nyköpings gymnasium erbjuder Yrkesintro-
duktion inom följande inriktningar:
• Vård och omsorg
• Barn och fritid

• Fordonsteknik
• Handel och administration

Syftet med Språkintroduktion att ge nyanlän-
da ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i 
det svenska språket, vilken möjliggör för dem 
att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan 
utbildning. 

Språkintroduktion är till för elever som är 
nyanlända i Sverige och är mellan 16 och 19 
år. Grundskollärare, SVA-lärare, modersmåls-
lärare och kvalificerade studiehandledare ar-

betar tillsammans med elevgruppen. Kurator, 
skolsköterska, specialpedagog, praktiksam-
ordnare och studie- och yrkesvägledare finns 
kopplade till verksamheten.

Alla elever läser svenska som andraspråk, 
engelska och matematik. Vi erbjuder också 
övriga grundskoleämnen för att nå behörig-
het till nationellt program på gymnasiet. 
Vi erbjuder de ämnen du behöver för att klara 

av dina fortsatta studier på nationellt program 
eller på vuxenutbildningen. Hos oss utvecklar 
du dina kunskaper i svenska språket i alla 
ämnesstudier. 

Vi erbjuder också praktik och praktiska 
ämnen för dig som är inriktad på att kunna 
arbeta efter studierna hos oss.

Introduktionsprogrammen är till för dig som av någon anled-
ning inte är behörig till gymnasiet. Här får du möjlighet att 
studera så att du blir behörig att söka gymnasieutbildning, 
förbereds för arbetslivet eller annan utbildning. Här jobbar 
lärare och kvalificerade handledare tillsammans med eleverna 
utifrån en individuellt utformad studieplan. 

Under utbildningen får du hjälp med att knyta kontakter som 
du har nytta av i dina fortsatta studier eller när du ska skaffa ett 
jobb. Du får möjlighet att uppleva arbetslivet genom praktik 
och du får möjlighet att delta på studiebesök och i aktiviteter. 

PROGRAMINRIKTAT VAL

INDIVIDUELLT ALTERNATIV

YRKESINTRODUKTION

SPRÅKINTRODUKTION

Introduktionsprogrammen

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100p)

Idrott och Hälsa 1 (100p)

Matematik 1a (100p)

Naturkunskap 1a1 (50p)

Religionskunskap 1 (50p)

Samhällskunskap 1a1 (50p)

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (100p)

Historia 1a1 (50p)

Programgemensamma ämnen
Entreprenörskap (100 p)

Servicekunskap (100 p)

Branschkunskap inom handel och  
administration (100 p)

Information och kommunikation 1 (100 p)

Inriktningsämnen 
Personlig försäljning 1 (100 p)

Affärsutveckling och ledarskap (100 p)

Praktisk marknadsföring 1 (100 p)

Inköp 1 (100 p)

Näthandel 1 (100 p)

Programfördjupning (500 p) 
Affärskommunikation (100 p)

Personlig försäljning 2 (100 p)

Handel - specialisering (100 p)

Handel - specialisering (100 p)

Praktisk marknadsföring 2 (100 p)

Praktisk marknadsföring 3 (100 p)

Svenska 2 / 
Svenska som andraspråk 2 (100p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete HA (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

LÄS MER 

om introduktionsprogrammen  
på nykopingsgymnasium.se

DINA VAL

Förutom att du får en yrkesexamen kan 
du på det individuella valet välja kurser 
som ger dig grundläggande behörighet 
till högskola och universitet.

VAD KAN JAG BLI?

• säljare
• inköpare
• butiksledare
• entreprenör

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Sandra Poma 
073-149 30 33 
sandra.poma@nykoping.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Ingo Alander 
073-149 34 21
ingo.alander@nykoping.se
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INRIKTNING NATUR OCH VETENSKAP
ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, 
fysik, kemi och matematik. Du har möjlighet att 
läsa upp till fem matematikkurser. 

Målet är att ge dig tydligare djup och spets 
med naturvetenskaplig inriktning. Inriktning-
en ska också ge en god grund för fortsatta 
studier med fokus på aktuell forskning och 
naturvetenskapliga arbetssätt. 

På Naturvetenskapsprogrammet får du en bred och 
fördjupad utbildning som ger dig inträde till de flesta 
universitets- och högskoleutbildningar. Programmet har 
två inriktningar och en tydlig internationell profil. 

Vi arbetar experimentellt och forskningsinriktat i väl- 
utrustade lokaler och med digitala verktyg. Framför dig 
ligger spännande yrken som läkare, veterinär, ingenjör 
eller arkitekt.

NATUR OCH VETENSKAP

Naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100 p)

Engelska 6 (100 p)

Historia 1b (100 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1c (100 p)

Matematik 2c (100 p)

Matematik 3c (100 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1b (100 p)

Svenska 1 (100 p)

Svenska 2 (100 p)

Svenska 3 (100 p)

eller:

Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Svenska som andraspråk 2 (100 p)

Svenska som andraspråk 3 (100 p)

Programgemensamma ämnen
Biologi 1 (100 p)

Fysik 1a (150 p)

Kemi 1 (100 p)

Moderna Språk (100 p)

Inriktningsämnen 
Biologi 2 (100 p)

Fysik 2 (100 p)

Kemi 2 (100 p)

Matematik 4 (100 p)

Programfördjupning 

Matematik 5 (100 p)

Naturvetenskaplig fördjupning (100 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete NA (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

INRIKTNING MILJÖ- OCH HÅLLBAR  
UTVECKLING ger dig det bästa från två  
världar med fördjupning inom både natur- 
vetenskap och samhällskunskap. Inriktningen 
öppnar vägen för många högskole- och  
universitetsprogram. 

Målet är att lyfta internationella frågor genom 
insikter och kunskaper om de globala målen 
utifrån både ett naturvetenskapligt och ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv. 

MILJÖ- OCH HÅLLBAR UTVECKLING

DINA VAL

Beroende på vilka kurser du väljer på indi-
viduella valet formar du din utbildning själv. 
Kontakta din studie- och yrkesvägledare så 
får du veta mer om hur du får meritpoäng 
och mer av det som intresserar dig mest.

VAD KAN JAG BLI?

• jurist
• geolog
• samhällsvetare
• landskapsarkitekt

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Åsa Söderlund
0155-24 83 79
asa.soderlund@nykoping.se
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100 p)

Engelska 6 (100 p)

Historia 1b (100 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1c (100 p)

Matematik 2c (100 p)

Matematik 3c (100 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1b (100 p)

Svenska 1 (100 p)

Svenska 2 (100 p)

Svenska 3 (100 p)

eller:

Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Svenska som andraspråk 2 (100 p)

Svenska som andraspråk 3 (100 p)

Programgemensamma ämnen
Biologi 1 (100 p)

Fysik 1a (150 p)

Kemi 1 (100 p)

Moderna språk (100 p)

Inriktningsämnen 
Geografi 1 (100 p)

Samhällskunskap 2 (100 p)

Biologi 2 (100p)

Programfördjupning 

Religion 2 (50 p)

Psykologi 1 (50 p)

Politik och hållbar utveckling (100 p)

Humanistisk och samhällsvetenskaplig speci-
alisering (100 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete NA (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

VAD KAN JAG BLI?

• läkare
• veterinär
• kemist
• bioanalytiker

DINA VAL

Beroende på vilka kurser du väljer på indi-
viduella valet formar du din utbildning själv. 
Kontakta din studie- och yrkesvägledare så 
får du veta mer om hur du får meritpoäng 
och mer av det som intresserar dig mest.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Åsa Söderlund
0155-24 83 79
asa.soderlund@nykoping.se
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VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning på våren i årskurs 1.
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Är du intresserad av samhället och omvärlden 
och ämnen som historia, samhällskunskap 
och geografi? 

Då har vi en utbildning som passar dig! 

Politik, konflikter, internationella samarbeten 
och utmaningar - vi sätter människan i det stora 
sammanhanget och försöker förklara varför 
världen vi lever i ser ut som den gör.

DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
passar dig som är intresserad av samhällsäm-
nen och vill ha fördjupning inom samhällskun-
skap, historia, religion och geografi. Inriktningen 
ger dig en mångsidig bild av det moderna 
samhället och de kunskaper du behöver för hög-
skolestudier inom ett brett samhällsvtenskapligt 
område. Nyköpings gymnasium är en certifierad 
FN-skola och under din tid på programmet 
möter du verkligheten genom rollspel och resor 
inom och utanför Sverige.

Du som väljer Samhällsvetenskapsprogrammet får en 
högskoleförberedande utbildning med fokus på värl-
den, människan och medierna i ett globalt och hållbart 
samhälle. Du väljer mellan samtliga tre inriktningar: 

samhällsvetenskap, beteendevetenskap och medier, 
information och kommunikation. Du får en mångsidig 
utbildning och en bra grund för studier vid högskola och 
universitet.

DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100 p)

Engelska 6 (100 p)

Historia 1b (100 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1b (100 p)

Matematik 2b (100 p)

Naturkunskap 1b (100 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1b (100 p)

Svenska 1 (100 p)

Svenska 2 (100 p)

Svenska 3 (100 p)

eller:

Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Svenska som andraspråk 2 (100 p)

Svenska som andraspråk 3 (100 p)

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 (50 p)

Psykologi 1 (50 p)

Moderna Språk (200 p)

Inriktningsämnen 
Geografi 1 (100 p)

Historia 2a (100 p)

Religionskunskap 2 (50 p)

Samhällskunskap 2 (100 p)

Samhällskunskap 3 (100 p)

Programfördjupning 

Politik och hållbar utveckling (100 p)

Internationella relationer (100 p)

Humanistisk och samhällsvetenskaplig för-
djupning (100 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete SA (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN
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VAD KAN JAG BLI?

• politiker
• samhällsplanerare
• polis

DINA VAL

Beroende på vilka kurser du väljer på indi-
viduella valet formar du din utbildning själv. 
Kontakta din studie- och yrkesvägledare så 
får du veta mer om hur du får meritpoäng 
och mer av det som intresserar dig mest.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Lena Bergman
0155-45 76 98
lena.bergman@nykoping.se
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På det Samhällsvetenskapliga programmet står 
samhället i fokus. Oavsett inriktning får du sam-
ma högskolebehörighet. Inriktningen kommuni-
kation och design vänder sig till dig som vill bli 
bra på att kommunicera med hjälp av foto, film, 
ljud, text och grafik.

KOMMUNIKATION OCH DESIGN är för dig 
som vill lära dig mer om foto, film, ljud och 
grafik. Du får en högskoleförberedande utbild-
ning där du kan fördjupa dig i samhällsämnena 
och samtidigt får utveckla din kreativa förmåga. 
Målet är att du ska bli väl förberedd för vidare 
studier och att du ska ha många dörrar öppna. 
Vi arbetar varierat med aktuella och verklig-
hetsbaserade projekt, där vi varvar teori med 
praktiska övningar.

KOMMUNIKATION OCH DESIGN

DINA VAL

Beroende på vilka kurser du väljer på indi-
viduella valet formar du din utbildning själv. 
Kontakta din studie- och yrkesvägledare så 
får du veta mer om hur du får meritpoäng 
och mer av det som intresserar dig mest.

VAD KAN JAG BLI?

• journalist
• grafisk formgivare
• dokumentärfilmare

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Lena Bergman
0155-45 76 98
lena.bergman@nykoping.se
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100 p)

Engelska 6 (100 p)

Historia 1b (100 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1b (100 p)

Matematik 2b (100 p)

Naturkunskap 1b (100 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1b (100 p)

Svenska 1 (100 p)

Svenska 2 (100 p)

Svenska 3 (100 p)

eller:

Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Svenska som andraspråk 2 (100 p)

Svenska som andraspråk 3 (100 p)

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 (50 p)

Psykologi 1 (50 p)

Moderna Språk (200 p)

Inriktningsämnen 
Journalistik, reklam & information 1 (100 p)

Medieproduktion 1 (100 p)

Medier, samhälle & kommunikation 1 (100 p)

Psykologi 2a (50 p)

Programfördjupning 

Film- och tv-produktion 1 (100 p)

Grafisk kommunikation 1 (100 p)

Digitalt skapande 1 (100 p)

Medieproduktion 2 (100 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete SA (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN
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VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning på våren i årskurs 1.



MÄNNISKANS UTVECKLING OCH SAMSPEL 
passar dig som är intresserad av samhälls-
ämnen och vill ha fördjupning inom psykologi, 
sociologi och beteendevetenskap. Du är 
intresserad av vad som händer när människor 
möter andra människor och de nya synsätt 
och tankar som kan leda till konflikter men 
även positiv utveckling. Du vill också förstå 
vad detta kan leda till i framtiden. 

Vi har en utbildning som passar dig som är 
intresserad av människor, relationer, samhälls-
klasser och utmaningar. Vi förklarar männ-
iskans personliga utveckling, gruppens roll i 
samhället och varför omvärlden vi lever i ser 
ut som den gör. Det gör vi bland annat genom 
resor och studiebesök både inom och utanför 
Sverige. 

MÄNNISKANS UTVECKLING OCH SAMSPEL

DINA VAL

Beroende på vilka kurser du väljer på indi-
viduella valet formar du din utbildning själv. 
Kontakta din studie- och yrkesvägledare så 
får du veta mer om hur du får meritpoäng 
och mer av det som intresserar dig mest.

VAD KAN JAG BLI?

• psykolog
• ekonom
• socionom

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Lena Bergman
0155-45 76 98
lena.bergman@nykoping.se

POÄNGPLANERNA ÄR PRELIMINÄRA – MER INFORMATION PÅ NYKOPINGSGYMNASIUM.SE

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100 p)

Engelska 6 (100 p)

Historia 1b (100 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1b (100 p)

Matematik 2b (100 p)

Naturkunskap 1b (100 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1b (100 p)

Svenska 1 (100 p)

Svenska 2 (100 p)

Svenska 3 (100 p)

eller:

Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Svenska som andraspråk 2 (100 p)

Svenska som andraspråk 3 (100 p)

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 (50 p)

Psykologi 1 (50 p)

Moderna Språk (200 p)

Inriktningsämnen 
Ledarskap och organisation (100 p)

Kommunikation (100 p)

Psykologi 2a (50 p)

Samhällskunskap 2 (100 p)

Sociologi (100 p)

Programfördjupning 

Ungdomskulturer (100 p)

Etnicitet och kulturmöten (100 p)

Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
fördjupning (100 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete SA (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN
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PÅ VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
får du grundläggande kunskaper om arbete 
i verksamheter inom vård och omsorg, mer 
om människan ur fysiskt, psykologiskt, socialt 
och existentiellt perspektiv samt hur man kan 
främja människors hälsa och stödja varje indi-
vids förmåga att utveckla sina resurser. Du får 
också lära dig hur man möter och kommunice-
rar med människor i olika vård- och omsorgs-
situationer och hur man tar hänsyn till etiska 
aspekter rörande arbete med människor. Efter 
utbildningen kan du som vill studera vidare 
inom sjukvård, räddningstjänst, kriminalvård 
eller socialtjänst. 

Nyköpings gymnasium är ett vård- och 
omsorgscollege. Denna kvalitetsstämpel 
garanterar hög kvalitet på utbildningen och på 
praktikplatser. I samarbete mellan arbetsgivare 
och utbildare kan utbildningen utformas för 
att möta arbetsgivarnas behov, vilket i sin tur 
innebär att elever från ett vård- och omsorgs-
college är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Människan i Fokus på Vård- och omsorgsprogrammet är 
ett yrkesprogram som förbereder för arbete och vidare 
studier inom vård och omsorg. Sista året får du möjlig-
het att välja fördjupning inom funktionsnedsättning, 
psykiatri, sjukvård eller äldrevård.

Efter avslutad utbildning kan du söka arbete på sjukhus 
eller inom kommunens olika omsorgsverksamheter.

Programmet ger en bra grund för dig som i framtiden 
vill arbeta inom vårdområdet, sociala sektorn, polis eller 
räddningstjänst.

MÄNNISKAN I FOKUS

Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen
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 (100)

Programgemensamma ämnen
Hälsopedagogik (100)

Medicin 1 (150)

Etik och människans livsvillkor (100)

Psykologi 1 (50)

Psykiatri 1 (100)

Samhällskunskap 1a2 (50)

Specialpedagogik 1 (100)

Svenska 2 (100)

Vård- och omsorgsarbete 1 (200)

Vård- och omsorgsarbete 2 (150)

Programfördjupning (500 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete VO (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

DINA VAL

Förutom att du får en yrkesexamen kan 
du på det individuella valet välja kurser 
som ger dig grundläggande behörighet 
till högskola och universitet.

VAD KAN JAG BLI?

• undersköterska
• sjuksköterska
• behandlingsassistent
• kurator

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Ingo Alander 
073-149 34 21
ingo.alander@nykoping.se
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Teknikprogrammet ger dig en högskoleförbe-
redande utbildning och bra förutsättningar att 
studera och arbeta såväl nationellt som inter-
nationellt. Vi arbetar i helt nya lokaler, både 
teoretiskt och praktiskt, med modern teknik 
och utrustning i framkant. Efter utbildningen 
kan du läsa vidare till gymnasieingenjör, hög-
skoleingenjör eller civilingenjör. Behovet av 
olika ingenjörer är nu och i framtiden väldigt 
stort. 

PÅ INRIKTNINGEN INFORMATION OCH 
MEDIETEKNIK är datorteknik och digital kom-
munikation i fokus och du får kunskaper om 
datorer, operativsystem, datorkommunikation, 
nätverksteknik, programmering och webbdesign.

INFORMATION OCH MEDIETEKNIK

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 (100 p)

Engelska 6 (100 p)

Historia 1a1 (50 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1c (100 p)

Matematik 2c (100 p)

Matematik 3c (100 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1b (100 p)

Svenska 1 (100 p)

Svenska 2 (100 p)

Svenska 3 (100 p)

eller:

Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Svenska som andraspråk 2 (100 p)

Svenska som andraspråk 3 (100 p)

Programgemensamma ämnen
Fysik 1a (150 p)

Kemi 1 (100 p)

Teknik 1 (150 p)

Inriktningsämnen 
Dator- och nätverksteknik (100 p)

Programmering 1 (100 p)

Webbutveckling 1 (100 p)

Programfördjupning 

Mekatronik 1 (100 p)

Nätverksteknologier (100 p)

Nätverksteknik (100 p)

Webbutveckling 2 (100 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete TE (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

VAD KAN JAG BLI?

• ingenjör
• tekniker
• programmerare
• systemutvecklare

DINA VAL

Beroende på vilka kurser du väljer på indi-
viduella valet formar du din utbildning själv. 
Kontakta din studie- och yrkesvägledare så 
får du veta mer om hur du får meritpoäng 
och mer av det som intresserar dig mest.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Åsa Söderlund
0155-24 83 79
asa.soderlund@nykoping.se
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PÅ DESIGN- OCH PRODUKTUTVECKLING 
får du lära dig hur estetik, arbetsmiljö och 
miljökrav samverkar i design och produktion. 
Samtidigt får du kunskaper i tekniskt kon-
struktionsarbete och företagande genom vårt 
samarbete med Ung Företagsamhet (UF).

Teknikprogrammet ger dig en högskoleförberedande 
utbildning och bra förutsättningar att studera och arbeta 
såväl nationellt som internationellt. Vi arbetar i helt 
nya lokaler, både teoretiskt och praktiskt, med modern 

teknik och utrustning i framkant. Efter utbildningen kan 
du läsa vidare till gymnasieingenjör, högskoleingenjör 
eller civilingenjör. Behovet av olika ingenjörer är nu och 
i framtiden väldigt stort. 

DESIGN- OCH PRODUKTUTVECKLING

Teknikprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 (100 p)

Engelska 6 (100 p)

Historia 1a1 (50 p)

Idrott och hälsa 1 (100 p)

Matematik 1c (100 p)

Matematik 2c (100 p)

Matematik 3c (100 p)

Religionskunskap 1 (50 p)

Samhällskunskap 1b (100 p)

Svenska 1 (100 p)

Svenska 2 (100 p)

Svenska 3 (100 p)

eller:

Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Svenska som andraspråk 2 (100 p)

Svenska som andraspråk 3 (100 p)

Programgemensamma ämnen
Fysik 1a (150 p)

Kemi 1 (100 p)

Teknik 1 (150 p)

Inriktningsämnen 
Bild och Form 1a1 (50 p)

Cad 1 (50 p)

Design 1 (100 p)

Konstruktion 1 (100 p)

Programfördjupning 

Entreprenörsskap (100 p)

Mekatronik 1 (100 p)

Produktionskunskap 1 (100 p)

Designmodeller (100 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete TE (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

VAD KAN JAG BLI?

• formgivare
• konstruktör
• forskare
• projektledare
• arkitekt

DINA VAL

Beroende på vilka kurser du väljer på indi-
viduella valet formar du din utbildning själv. 
Kontakta din studie- och yrkesvägledare så 
får du veta mer om hur du får meritpoäng 
och mer av det som intresserar dig mest.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Åsa Söderlund
0155-24 83 79
asa.soderlund@nykoping.se
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VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning på våren i årskurs 1.
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Checklista för  
gymnasievalet  

LÄS PÅ OM OLIKA PROGRAM
här i magasinet, på webben eller prata med 
din studie- och yrkesvägledare.  
Alla våra programblad finns som pdf:er på 
nykopingsgymnasium.se.

BESÖK OSS PÅ ÖPPET HUS
lördag 16 november kl 10.00–14.00  
tisdag 21 januari kl 17.00–19.00   
torsdag 23 april kl 17.00–19.00

Öppet hus är för dig som snart ska söka till 
gymnasiet. Vi gör ditt val enkelt. 
Elever, lärare, studie- och yrkesvägledare 
och annan personal på plats berättar mer 
om programmen, svarar på frågor och 
visar runt i lokalerna. Du kan även få mer 
information om våra idrottsutbildningar och 
idrottsprofiler. 

Gripen  
Svedelius väg 7, nya byggnaden:
• Barn- och fritidsprogrammet
• Bygg- och anläggningsprogrammet
• Estetiska programmet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

Nico  
Västra Storgatan 40:
• Handels- och administrationsprogrammet 
• Ekonomiprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet
 
Skavsta  
General Schybergs väg 10
• Flygteknikprogrammet
• Fordons- och transportprogrammet

Extra öppet hus på Flygteknik
Lördag 25 januari 2020 kl 10.00–14.00
Skavsta, General Schybergs väg 10

SÖK!
Första dag för ansökan 1 februari 2020
Sista dag för ansökan 15 februari 2020

HUR SÖKER JAG?
Du som går i årskurs 9 i Nyköpings,  
Oxelösunds eller Trosa kommun kommer 
att få inloggningsuppgifter till Gymnasie- 
webben hem i brevlådan eller i skolan  
i slutet av januari.

HUR SKA JAG PRIORITERA?
Rangordna de program du vill välja från  
1 till 5. Det program du allra helst vill gå är 
nummer 1 och därmed ditt förstahands-
val. Det du näst helst vill gå väljer du som 
nummer 2, och så vidare. Du kan bara bli 
antagen till ett program. 

HÅLL KOLL PÅ ANTAGNINGSBESKEDET
Ditt preliminära besked får du i mitten av 
april 2020. Första veckan i juli 2020 kan du 
logga in på Gymnasiewebben och se vilket 
program du slutgiltigt har kommit in på. 

VIKTIGA  
DATUM

2019

NOVEMBER

Lördag 16 november
Öppet Hus kl 10.00–14.00 
på Nyköpings gymnasium

2020

JANUARI

Tisdag 21 januari
Öppet hus kl 17.00–19.00 
på Nyköpings gymnasium

Lördag 25 januari
Öppet hus på Flygteknik  
kl 10.00–14.00

FEBRUARI

1 februari
Första dagen för ansökan

15 februari
Sista dagen för ansökan

APRIL

I mitten av april
Preliminärt antagningsbesked  
skickas ut

20 april – 8 maj
Möjlighet för omval. Kontakta din SYV 
så får du hjälp.

Torsdag 23 april
Öppet hus kl 17.00–19.00 
på Nyköpings gymnasium

JULI

Första veckan i juli
Slutgiltigt antagningsbesked skickas 
till dig. DU MÅSTE LÄMNA  
BESKED om du vill ha din plats  
eller inte inom fyra veckor.

TACKA  
JA!

Fyra veckor efter att du fått ditt 
slutgiltiga antagningsbesked måste 
du lämna besked om du vill ha din 
plats eller inte. Om du inte skulle få 
ditt förstahandsval, kan du fortfaran-
de stå kvar i kö. Då är det viktigt att 
du tackar ja till din köplats.

KOMMER JAG IN? 
SÅ HÄR RÄKNAR DU UT DITT MERITVÄRDE!

När du söker till gymnasiet är det summan av dina högstadiebetyg som spelar roll. 
Meritvärdet är samma sak som summan av dina 16 eller 17 bästa högstadiebetyg. 
Med hjälp av ditt meritvärde kan du enkelt se hur du ligger till jämfört med övriga 

som sökt samma program som du.

1

2

Börja med att omvandla dina bok-
stavsbetyg till siffervärden enligt 
tabellen.

Summera dina betyg. Om du har läst 
17 ämnen plockar du bort ditt sämsta 
betyg. Har du läst 18 ämnen plockar 
bort dina två sämsta betyg. Summan 
av de 16 betyg som blir kvar är ditt 
meritvärde. 

Har du läst Moderna språk ska du bara 
plocka bort ett betyg. Då blir summan 
av 17 betyg ditt meritvärde. Du kan max-
imalt ha ett meritvärde på 340 poäng 
(17 betyg multiplicerat med 20 poäng).

A
20

17,5

15

12,5

10

0

B

C
D

E

F
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Öppet huskom  
på  

öppet  
hus
Lördag 16 november kl 10.00–14.00  
Tisdag 21 januari kl 17.00–19.00   
Torsdag 23 april kl 17.00–19.00 

Nyköpings gymnasium Gripen, Svedelius väg 7–11
Nyköpings gymnasium Nico, Västra Storgatan 40
Nyköpings gymnasium, Skavsta, General Schybergs väg 10

Läs mer på nykopingsgymnasium.se

Följ oss på Instagram och gilla oss på Facebook.


