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Hos oss hittar du elva nationella program – varv sex är yrkes-
förberedande och fem är högskoleförberedande. Vi har också 
fyra olika introduktionsprogram och gymnasiesärskola.

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

Vi gör ditt 
val enkelt

Vårt uppdrag
• Att ge dig en gymnasieutbildning 

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

• Att ge dig bästa möjliga förutsätt-
ningar att klara av dina studier, 
oavsett vilket av våra program 
eller vilken inriktning du väljer.

• Att utmana dig och få dig att tänka 
själv, ifrågasätta och formulera 
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

Ditt uppdrag
• Att ta tillvara på gymnasie-

tiden – den kommer aldrig 
tillbaka

• Att göra ditt bästa för att bli 
ditt bästa 

• Att ha roligt på vägen!
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Här hittar du oss

Barn- och fritidspro-
grammet ledde till 
universitetsstudier för 
Madeleine

John valde estet-
programmet – idag 
jobbar han som 
jazzmusiker

Våra program

Elitkanotisterna 
Dennis och Martin 

behövde aldrig välja 
mellan kanoten och 

betygen

Vad väljer du?  
Här hittar du alla våra 

program

INNEHÅLL

CHECKLISTA OCH 
VIKTIGA DATUM



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
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2,8 KM

Våra HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE  
PROGRAM förbereder dig på bästa sätt 
inför kommande studier på universitet, hög-
skola och yrkeshögskola. 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 YRKESFÖRBEREDANDE 
PROGRAM. 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 verksam-
heter runt om i Nyköping. Alla yrkesprogram 
går att anpassa så att även de ger grundläg-
gande högskolebehörighet, för dig som vill.

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

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE  
PROGRAM
Ekonomi (EK) (sid 16-17) 
Ekonomiprogrammet är ett samhällsorienterat 
program där du utbildas för en djupare kun-
skap inom företagsekonomi, entreprenörskap 
och juridik. Inför andra året väljer du själv 
den inriktning som passar dig, och ger dig 
den bästa plattformen att läsa vidare på.
Genom eget undersökningsarbete, företa-
gande (UF), studiebesök samt resor ser du en 
praktisk tillämpning av det du lärt dig.
Ekonomiprogrammet har två inriktningar, 
Juridik samt Ekonomi & Företagande, där du 
har möjlighet att bli diplomerad gymnasie-
ekonom. Byggnad: Nico

Estet (ES) (sid 18)
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 
Samhällsvetenskapsprogrammet, men med 
sång och instrumentundervisning. 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) (sid 26-28)
Du som väljer Samhällsvetenskapsprogram-
met får en högskoleförberedande utbildning 
med fokus på världen, människan och medi-
erna 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 utveck-
ling och samspel och Kommunikation och 
design. Byggnad: Gripen

Naturvetenskap (NA) (sid 24-25)
På Naturvetenskapsprogrammet får du en 
bred och fördjupad utbildning som ger dig 
behörighet till de flesta universitets- och 
högskoleutbildningar. Programmet lär dig 
ett naturvetenskapligt förhållningssätt till 
omvärlden och vi arbetar experimentellt och 
forskningsinriktat i välutrustade lokaler med 
digitala verktyg. Framför dig ligger spännande 
yrken som t.ex. läkare, veterinär, geolog eller 
bioanalytiker. Programmet har två inrikt-
ningar: Natur och vetenskap samt Miljö och 
hållbar utveckling. Byggnad: Gripen

Teknik (TE) (sid 30-31)
På Teknikprogrammet får du en högskole-
förberedande utbildning och goda förut-
sättningar för att studera och arbeta såväl 

nationellt som internationellt. Vi arbetar, 
både teoretiskt och praktiskt, i helt nya lokaler 
med modern teknik och utrustning för att 
möta framtiden. Efter utbildningen kan du 
läsa vidare till gymnasieingenjör, högskole-
ingenjör eller civilingenjör. Behovet av olika 
ingenjörer är nu och i framtiden väldigt stort. 
Programmet har två inriktningar: Design och 
produktutveckling samt Informations- och 
medieteknik. Byggnad: Gripen

YRKESFÖRBEREDANDE  
PROGRAM
Barn- och fritid (BF) (sid 12-13)
Du som väljer Barn- och fritidsprogrammet 
får en bra grund för att kunna arbeta med 
barn, ungdomar och vuxna inom pedagogik, 
fritidsverksamhet, friskvård och hälsa samt 
sociala omsorgsverksamheter. Under prak-
tiken möter du yrkeskunniga personer och 
utbildningen ger dig möjlighet att arbeta 
som till exempel barnskötare, elevassistent, 
personlig tränare eller aktivitetsledare och 
som assistent inom socialomsorgsverksam-
heter. Barn- och fritidsprogrammet har från 
hösten 2021 två inriktningar: Ledarskap inom 
Träning & Friluftsliv samt Förskola, skola och 
socialt arbete.  Byggnad: Gripen

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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Bygg- och anläggning (BA) (sid 14-15)
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 fortsätta studera på 
en yrkeshögskola eller högskola. Arbets-
marknaden är god i Nyköping med omnejd 
och i regel får våra elever jobb direkt efter 
gymnasiet. Flera tänkbara yrken är exempel-
vis snickare, murare, plattsättare, målare och 
plåtslagare. Programmet har tre inriktningar: 
Byggnation, Måleri samt Plåtslageri och 
Ventilation. Byggnad: Gripen

Fordon- och Transport (FT) (sid 20-21)
Fordons- och transportprogrammet ger dig 
möjlighet till en eftertraktad yrkesutbildning. 
Utbildningens lärare har mångårig erfaren-
het inom de fordonstekniska yrkena. Efter ut-
bildningen 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

Flygteknik (FTT) (sid 19)
Flygteknikprogrammet passar dig som vill 
lösa utmanande tekniska problem, lära dig 
om samspelet mellan människa och maskin 
och få kunskaper om avancerade flygplan.

Utbildningen varvar teori och praktik i verk-
lighetstrogna och toppmoderna lokaler vid 
Skavsta internationella flygplats och sker enligt 
Skolverkets och europeiska luftfartsmyndig-
heters krav. Merparten av den praktiska ut-
bildningen genomför du i skolans hangarer, 
verkstadsutrymmen och lackeringsverkstad, 
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 Yrkeshögskoleutbildning 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 (HA) (sid 22)
Du som väljer Handels- och administra-
tionsprogrammet får en yrkesutbildning 
som ger dig kunskaper inom yrken som 
säljare, inköpare och butiksledare. Du får 
grunderna i att kunna driva eget företag 
och du får utveckla din kreativitet i många 
olika 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 (VO) (sid 29)
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkes-
program som förbereder för arbete och vidare 
studier inom vård och omsorg. Du får en bred 
utbildning inom området som möjliggör 
arbete inom funktionshinderområdet,  
psykiatri, hälso- och sjukvård eller äldreom-
sorg. 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.  
Byggnad: Nico

Gymnasiesärskolan (GYMSÄR) (sid 32)
Gymnasiesärskolan är en frivillig utbild-
ning för ungdomar med en utvecklings-
störning. 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 gymnasie-
särskolekurser som leder till betyg medan 
du på individuellt program har ämnes-
områden. Utbildningen på ett individuellt 
program erbjuds elever som inte kan följa 
undervisningen på ett nationellt program. 
Båda inriktningarna är fyraåriga.
Byggnad: Gripen

Introduktionsprogrammen (IM) (sid 23)
Introduktionsprogrammen är till för dig 
som av någon anledning inte är behörig 
till gymnasiet. Här får du möjlighet att stu-
dera så du blir behörig att söka gymnasie-
utbildning, 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 arbets-
livet genom praktik och du får möjlighet 
att delta i studiebesök och aktiviteter.

Nyköpings gymnasium erbjuder fyra 
olika introduktionsprogram:
• Programinriktat val
• Individuellt alternativ
• Yrkesintroduktion
• Språkintroduktion
Byggnad: Gripen
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TEXT JOHANNA HAUGNESS FOTO PRIVAT

Från leksakskeyboard till 
internationella jazzscener

– Lärarna var verkligen guld. Att få den guid-
ningen jag fick och att kunna spela och skapa 
på sin skoltid är ovärderligt. Jag hade aldrig 
vågat lika mycket om jag inte hade fått den 
scenvanan och studiotekniken som jag fick på 
gymnasiet.

ÄLSKADE MUSIK
För John var valet till estetprogrammet ganska 
självklart. Redan som liten gillade han musik 
och snappade tidigt upp låtar från radion. 
Femårspresenten från hans musikälskande 
mamma blev starten på pianokarriären. 

– Jag tyckte keyboards var coola och fick en 
leksaksversion som man bara kunde trycka ner 
en tangent i taget på. Jag började spela på 
den och när jag var sju eller åtta år ville jag ta 
pianolektioner.

Vid 14 års ålder började han också skriva egen 

musik, med influenser från både Motown, soul 
och jazz. Inför gymnasievalet grubblade han 
inte så mycket på framtiden utan funderade 
mer på vad han faktiskt ville göra där och då. 
För John var det att välja det han älskade – 
musiken.

– Jag tyckte det var riktigt häftigt med något 
som var så väl utformat. Vi fick sätta upp stora 
produktioner med scenljus och ljud. Vi fick 
sjunga svåra musikalroller. Vi fick en massa 
instrumentlektioner. Dessutom kändes klassen 
och lärarna som en stor familj. Det var från bör-
jan till slut en väldigt fin tid. 

I programmet ingick också en kurs i studio-
teknik. Efter den fick John och klasskompisarna 
använda skolans studio för att träna. Där spelade 
han också in sin första singel. 

– Estetprogrammet fick mig att vilja ta mig 
vidare och fortsätta utvecklas. Jag kände aldrig 

att det var påtvingat, jag fick utveckla min 
egen röst. 

PASSION FÖR JAZZ
Att den rösten fanns i jazzen visste John redan 
på gymnasiet. Därför sökte han sig till jazzlinjen 
på Lunnevads folkhögskola och vidare till 
Musikhögskolan i Malmö, där han tog sin kan-
ditatexamen i jazz 2012. 

De senaste åren har han turnerat runtom i 
Europa med sitt eget jazzband ”John Venkiah 
trio”, vars debutalbum släpptes 2014. Vid sidan 
av det driver han flera andra musikprojekt 
både solo och tillsammans med andra. 

– Jag har ofta tagit saker i nuet och inte tänkt 
så mycket på var jag kommer befinna mig om 
tio år. Jag älskar fortfarande att spela och att få 
jobba med det jag känner stor passion för. Jag 
tror inte att man får det i så många andra yrken. 

John Venkiah har aldrig ångrat att han satsade på musiken. Idag är han en hyllad 
jazzmusiker och har fortfarande nytta av det han lärde sig på estetiska programmet.



Elitkanotisterna Dennis Kernen och Martin Nathell:

”Vi behövde aldrig 
välja mellan kanoten 
och betygen”
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De är båda lovande landslagskanotister med siktet 
inställt på OS-medaljer. Men hur får man ihop träning 
på elitnivå när man också vill ta studenten? 

Svaret hittade de på Kanotgymnasiet i Nyköping.

TEXT JOHANNA HAUGNESS FOTO KLARABILDEN

Deras budskap är tydligt: vill man bli 
bra på kanot är det i Nyköping man ska 
plugga.

– Du blir inte automatiskt den bästa ka-
notisten om du väljer kanotgymnasiet men 
du får den bästa möjligheten att bli det. 

Det säger 20-åriga Dennis Kernen kort 
efter att han tagit studenten från Sveriges 
enda kanotgymnasium med riksintag. Han 
får medhåll av kompisen och landslags-
partnern Martin Nathell, 25:

– Jag hade aldrig varit där jag är idag 
utan mina träningskompisar och alla de 
timmar som tränarna har lagt ner på mig. 
Jag bodde dessutom kvar i Nyköping efter 
studenten och fortsatte att ha kontakt med 
skolan. Jag träffar fortfarande tränarna på 
tävlingar och jag kommer alltid att kunna 
diskutera min träning med dem.

NYKÖPINGS BRA UPPLÄGG
Kanotgymnasiet i Nyköping är särskilt ut-
format för att unga, lovande kanotister ska 
kunna träna och utvecklas professionellt 
utan att göra avkall på skolarbetet. Intensiva 
morgon- och kvällsträningar kombineras 
med ett ganska vanligt skolarbete på 
dagarna. Skillnaden är att kanoteleverna 
oftast läser sina kurser i ett långsammare 
tempo och tar studenten efter fyra år i 
stället för tre. 

Upplägget gör att elever som Dennis 
och Martin kan plugga ett valfritt gym-
nasieprogram samtidigt som de åker på 
träningsläger eller reser iväg på nationella 
och internationella tävlingar. I klassrummet 
läser man med kompisar som inte paddlar. 
Träning och boende delas däremot tillsam-
mans med andra kanotfantaster.

 – Vi bodde i samma hus och delade 
matsal och kök. Där träffade man alla och 
kunde fråga kompisar om både läxhjälp 
och träningstips. Jag läste också extra kur-
ser i träningslära och idrottsspecialisering 
som jag har haft jättestor nytta av, säger 
Dennis.

Både Dennis och Martin är tacksamma 
över det fördelaktiga upplägget. De tycker 
också att de vanliga lärarnas förståelse 
för vad elitträningen kräver har blivit allt 
större under åren. Samtidigt betonar de 
att det ligger ett stort ansvar på en själv att 
planera sin tid.

– Jag har haft väldigt stödjande lärare 
som har hjälp mig att hinna med mina 
uppgifter, trots att jag varit iväg på träning 
och tävling. Man kan ju inte bara resa 
iväg och tro att lärarna ska lösa allt, säger 
Dennis.

Martin Nathell, som tog studenten fem 
år tidigare än Dennis, håller med. Han ser 
tydliga likheter mellan att planera sitt skol-
arbete och lägga upp träningen. 

– Vi kanotister tränar mycket själva och 
jag har fått disciplin genom idrotten. Om 
jag har ett mål inför en tävling måste jag 
lägga upp träningen i god tid och kan inte 
vänta in i sista sekund med saker. Det är 
samma i skolan och jag tror att idrotten 
bidrar till att man också blir duktig på att 
organisera skolarbetet.

För Dennis föll valet på det naturveten-
skapliga programmet medan Martin läste 
det tekniska programmet. Martin pluggar 
nu till energitekniker vid Högskolan i 
Dalarna.

– Det finns ju inte direkt några prispeng-
ar i vår sport, därför är det extra viktigt att 
få en bra skolgång.

På kanotgymnasiet fick de chansen att 
klara båda delarna: utvecklas till fram-
gångsrika kanotister och ta studenten med 
bra betyg. 

PADDLING FRAMFÖR ALLT
Att paddlingen kom i första hand råder det 
förstås ingen tvekan om men de är glada 
att de slapp välja. 

– Om något hade blivit lidande skulle 
det ju ha varit skolarbetet, säger de och 
skrattar. 

Nu är siktet inställt på OS för de båda 
vännerna, som i vattnet har kämpat mot 
varandra många gånger och kamratligt 
fortsätter att fightas om vinsterna.

– När det regnar och är dåligt väder 
tränar man inte för att komma fyra i en 
OS-final. Då tränar man för att bli bäst i 
världen, säger Dennis med ett leende. 

Men på frågan om vem som är starkast 
svarar den fem år äldre Martin, som blivit 
van vid att ligga steget före:

– Officiellt kan vi väl säga att Dennis 
börjar komma i kapp mig nu, men jag vet 
ju fortfarande vad jag går för.
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På gymnasiet lärde hon sig att leda och att möta barns behov. Men hon 
fick också ett oväntat extrajobb. För Madeleine Petersson ledde barn- 
och fritidsprogrammet både till försörjning och universitetsstudier.
TEXT JOHANNA HAUGNESS FOTO KLARABILDEN

Barn- och fritid ledde 
till lärarutbildningen

– Jag har alltid tyckt om barn men det var 
inte självklart att jag skulle jobba med 
dem. Däremot visste jag att kontor inte var 
min grej. Jag ville jobba med människor. 

SÅ SKOLTRÖTT
När det var dags att välja till gymnasiet 
var Madeleine ganska skoltrött och visste 
inte vad hon ville jobba med i framtiden. 
Hon funderade mer på hur klassen skulle 
vara och hur stor skillnaden skulle bli från 
högstadiet. Valet föll på barn- och fritids-
programmet, med samhällsprogrammet 
som andrahandsval.

– Jag diskuterade ganska mycket med 
min pappa och var lite orolig att inga 
vänner skulle gå samma program. Till slut 
valde jag ändå det som jag själv helst 
ville gå. Jag fick ändå plugga med mina 
vänner till slut, eftersom många hade valt 
samma program utan att jag visste om det.
Barn- och fritidsprogrammet, säger hon, 

ses nog av många som ett program med 
”inte så mycket plugg”. Men Madeleine 
tyckte att det var en bra blandning av 
teori och praktik. Hon valde också till 
extra kurser i svenska, engelska och matte 
för att få högskolebehörighet. Och hon 
trivdes jättebra.

– Min mentor är den bästa läraren jag 
någonsin har haft! Och vi fick lära oss så 
många olika saker: teater, pedagogik, led-
arskap… Jag har fortfarande nytta av det 
jag lärde mig där och tänker ofta på saker 
vi pratade om på gymnasiet, även nu när 
jag läser till lärare.

Nytta har hon också av den praktik med 
friskvårdstema som alla i klassen fick göra. 
Madeleine valde Medley Hjortensbergs-
badet i Nyköping. Ett val som så småning-
om gjorde att hon blev timanställd på sin 
gamla praktikplats. 

– Jag blev kvar där länge och har gjort 
det mesta från att stå i receptionen till att ha 
gruppträningar och cirkusgympa för barn.

JOBB DIREKT EFTER STUDENTEN
Efter studenten kunde Madeleine direkt 
börja arbeta som barnskötare i Nyköping. 
Först i en vikariepool och sedan mer långva-
rigt på en och samma förskola. Hon trivdes 
bra men ville vidare och sökte sig till lärarpro-
grammet vid Linköpings universitet. Om två 
år tar hon examen och är redo att undervisa 
barn i förskoleklass och lågstadiet.

– Förskolan var rolig men jag kände att 
jag inte ville arbeta där hela mitt liv. Med 
den grundlärarutbildning jag läser nu har 
jag ändå en chans att komma tillbaka till 
förskolan och arbeta med de äldre barnen, 
om jag vill.

Det oväntade extrajobbet på badhuset 
då? Ja, det har hon på sätt och vis kvar.

– När jag flyttade till Linköping kontaktade 
jag Medley och fick jobb på deras badhus 
här i stället. En jättebra extrainkomst när 
jag pluggar!
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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). 

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

NIU – NATIONELLT GODKÄND  
IDROTTSUTBILDNING
NIU vänder sig till dig som vill kom-
binera en seriös idrottssatsning med 
gymnasiestudier. Utbildningen erbjuder 
träning i din specialidrott, fotboll, inne-
bandy, handboll och orientering, upp till 
tre gånger i veckan på skoltid. Antalet 
platser är begränsade och uttagning 
sker på dina idrottsmeriter i kombina-
tion 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 
individuellt val. 

Du läser både praktik och en del 
teori med ämnen som näringslära, 
idrottsskador, träningslära, doping 
och mental träning.
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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.

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

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

Barn- och fritidsprogrammet är för dig som vill arbeta med människor med olika 
förutsättningar och åldrar. I din framtida roll som ledare är förmågan att lära ut 
och att kunna samarbeta och kommunicera viktiga egenskaper som du kan ut-
veckla 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 idrottsanläggningar? Barn- och fritidsprogrammet är ett brett program som 
ger dig många framtida valmöjligheter.

TRÄNING OCH FRILUFTSLIV

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)
Fritids- och friskvårdsverksamhet  (200 p)

Fritids- och idrottskunskap  (100 p)

Programfördjupning  (600 p)
Kost och hälsa  (100 p)
Idrott och hälsa 2  (100 p)
Aktivitetsledarskap  (100 p)
Träningslära 1  (100 p)
Träningslära 2  (100 p) 
Valbar programfördjupning  (100 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?

• personlig tränare
• aktivitetsledare
• idrottslärare
• hälso coach

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Felicia Zätterström 
0155-24 81 33
felicia.zatterstrom@nykoping.se
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BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET



Inriktning mot arbete inom pedagogiska verksam-
heter med barn och ungdomar och/eller inom 
verksamheter där du möter människor med olika 
funktionsvariationer.

Du får kunskaper som gör att du kan arbeta som 
till exempel barnskötare,elevassistent, personlig 
assistent eller som personal i daglig verksamhet 
och boende för människor med funktionsvariationer. 

Du kan vidareutbilda dig till lärare i förskola och skola 
eller fritidspedagog alternativttill socialpedagog, 
stödpedagog eller socionom.

FÖRSKOLA, SKOLA OCH SOCIALT ARBETE

Inriktningsämnen
Pedagogiskt arbete (200p)
Socialt arbete 1 (100p)

Programfördjupning
Varierar utifrån vald inriktning

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)
Pedagogiskt arbete   (200 p)
Socialt arbete 1   (100 p)

Programfördjupning  (600 p)
Varierar utifrån vald inriktning   

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
• elevassistent
• socionom
• socialpedagog

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

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

Du kan få grundläggande högskolebehörighet på detta pro-
gram genom att anpassa kurserna inom det individuella valet.

VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.



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 yrkes-
högskola 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.

POÄNGPLANERNA ÄR PRELIMINÄRA – MER INFORMATION PÅ NYKOPINGSGYMNASIUM.SE14 

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

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.

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)

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

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

Programfördjupning (800 p)
Måleri 2 (200 p)
Måleri 3 (200 p)
Måleri 4 (200 p)
Eleven väljer själv (200 p)

BYGGNATION

MÅLERI



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

DINA VAL

Förutom att du får en yrkesexamen kan 
du på det individuella valet välja kurser 
som ger dig grundläggande behörig-
het 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 kan få grundläggande högskolebehörighet på detta pro-
gram genom att anpassa kurserna inom det individuella valet.

VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

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

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

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

PLÅTSLAGERI OCH VENTILATION

POÄNGPLAN



Inriktning ekonomi och företagande ger en fördjupning 
i hur man startar och driver företaget. Från att ta fram en 
genomarbetad affärsplan till att beräkna underlag för eko-
nomiska beslut, bokföra och följa upp företagets verksam-
het. Vi arbetar med analys av företagets olika delar och 
använder relevanta datorbaserade verktyg för att sköta 
företagets verksamhet.
 
Ett företag som lyckas med sin försäljning är ett företag 
med god koll på hur man kommunicerar med sin marknad 
för att nå ut i mediebruset. Hur bygger man en marknads-
plan som gör företaget konkurrenskraftigt i en alltmer 
globaliserad värld? Inom inriktningen fördjupar vi oss 
även i vad en god ledare innebär, samt hur man bygger 
en väl fungerande organisation. Ett framgångsrikt företag 
har ofta en tydlig och lockande kultur som attraherar nya 
medarbetare, vad är det som gör att vissa företag lyckas 
bättre med detta än andra?

På ekonomiprogrammet utbildas du för en djupare kunskap inom företagsekonomi 
och juridik. Vi jobbar i olika ämnesöverskridande projekt och utvecklar din förmåga 
att uttrycka dig och presentera dina idéer för en publik.

Vi har samarbete med flera olika företag och Ung Företagsamhet, där du 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, ur både nationellt och internationellt perspektiv.

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

POÄNGPLANERNA ÄR PRELIMINÄRA – MER INFORMATION PÅ NYKOPINGSGYMNASIUM.SE

VAD KAN JAG BLI?
• Civilekonom
• Entreprenör
• Marknadschef
• Revisor

DINA VAL
Beroende på vilka kurser du väljer på 
individuella valet formar du din utbild-
ning 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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EKONOMIPROGRAMMET

POÄNGPLAN

EKONOMI OCH FÖRETAGANDE



Inriktning juridik ger dig kunskaper om hur avtal, lagar 
och andra författningar styr eller påverkar företag, sam-
hälle och privatliv. Du tränas i att lösa case, exempelvis 
olika brott, genom att använda lagar och andra rättskällor. 
Med dessa färdigheter kommer du att kunna avgöra straff 
och påföljder och tala om hur rättsväsendet med polis, 
åklagare och domstolar fungerar. Vi hittar också orsaker 
till brottslighet i kriminologin och lär samtidigt allmänhet-
en om brott och straff genom vår podcast.

Privatjuridik ger dig kunskaper om exempelvis regler 
för samboförhållanden, dina rättigheter som konsument 
samt vilka lagar som gäller på arbetsmarknaden. Inom 
affärsjuridiken lär du dig exempelvis vad som gäller när 
företag gör affärer med varandra och vad man som före-
tag får marknadsföra och inte. Kunskaper inom juridik ger 
dig verktyg att förstå hur rättssystemet i ett demokratiskt 
samhälle fungerar och hur det påverkas av linternationell 
rätt, så som folkrätten och EU-rätt. 

JURIDIK

DINA VAL
Beroende på vilka kurser du väljer på 
individuella valet formar du din utbild-
ning 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?
• Affärsjurist
• Domare
• Åklagare
• Jurist
• Ekonom

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Ingo Alander 
073-149 34 21
ingo.alander@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)
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
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HÖGSKOLEBEHÖRIGHET VAL AV INRIKTNING
Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.

POÄNGPLAN



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

Det kan till exempel även vara sång. Du får flera tillfällen att stå på scen, 
vilket övar dig i samarbete, kommunikation och förmågan att leda andra. 
Våra populära och återkommande evenemang är höstkonsert, luciaföre-
ställning och en musikal på vårterminen. I varje produktion arbetar vi med 
projektplanering, grupparbeten, idéskapande och utvecklande av social 
kompetens.

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)
Sceniskt karaktärsarbete – text  (100 p)
Ensemble 2  (100 p)
samt två av:
Matematik 2b, Musikproduktion 1, Natur-
kunskap 2, Engelska 7, Moderna språk  (100 p) 

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete ES  (100 p)

Totalt  2500 p
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VAD KAN JAG BLI?
• musikpedagog
• producent
• musiker
• samhällsvetare
• socionom
• polis

DINA VAL
Beroende på vilka kurser du väljer på 
individuella valet formar du din utbild-
ning 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

18 

Inriktning musik och samhället ger dig stora möjlighe-
ter att kombinera musiken med teoretiska studier som 
språk, matematik, naturvetenskap och samhällsveten-
skap. Det ger dig en mycket bred behörighet för att 
söka vidare till universitet och högskola.

Du utvecklar din förmåga till självständigt arbete 
inom ett konstnärligt projekt, till exempel koreografi, 
marknadsföring eller scenografi. Du kan förbereda 
dig för musikhögskolan om du väljer musikkurser ur 
vår programfördjupning.

Under din studietid har du en egen Macdator och 
får utbildning i digitala musikprogram. Du har även 
tillgång till en avancerad musikstudio.

ESTETISKA PROGRAMMET

POÄNGPLAN

MUSIK OCH SAMHÄLLET

VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET



Du som väljer Flygteknikprogrammet får kunskaper som behövs för att 
arbeta som flygmekaniker. Du får möjlighet till både svensk yrkesexamen 
och ett internationellt certifikat som används för att får arbeta som flyg-
mekaniker i stora delar av världen. 

Merparten av utbildningen genomför du i skolans båda hangarer, verk-
stadsutrymmen och lackeringsverkstad. Här varvas teori med praktik och 
du får arbeta med avancerade flygmaskiner som SAAB 340 och SAAB 
2000.

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

DINA VAL

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

VAD KAN JAG BLI?

• flygtekniker
• flygmekaniker

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Felicia Zätterström 
0155-24 81 33
felicia.zatterstrom@nykoping.se
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På flygteknik lär du dig förutom kärnämnena hur flygplan 
fungerar. Du lär dig flygplanets olika system genom kurser 
i gasturbinmotorer och flygplanslära. Du läser också kur-
ser 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 inspek-
tionsteknik samt hur flygteknisk underhållsteknik regleras 
av luftfartsbestämmelserna.

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

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

POÄNGPLAN

FLYGTEKNIK

FLYGTEKNIKPROGRAMMET
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Du kan få grundläggande 
högskolebehörighet på detta 
program genom att anpassa 
kurserna inom det individuella 
valet.

VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.



Fordons- och transportprogrammet ger dig möjlighet till en eftertraktad 
yrkesutbildning. Utbildningens lärare har mångårig erfarenhet inom de for-
donstekniska yrkena. 

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

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. Du gör praktik, minst 15 veckor, ute på företag och får 
fördjupade kunskaper inom din valda inriktning.
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FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

Du utbildar dig antingen till maskinmekaniker eller lastbils-
mekaniker. Du utbildas inom hydraulik, pneumatik och 
elektronik. Den tekniska utvecklingen har gått framåt de 
senaste åren och felsökning och programmering med PC 
är dagliga arbetsmoment på serviceverkstan och ute i fält.

Inriktningsämnen
Lastbilar och mobila maskiner, basteknik (100 p)
Lastbilar och mobila maskiner, service och underhåll 1 (100 p)
Lastbilar och mobila maskiner, service och underhåll 2 (100 p)
Lastbilar och mobila maskiner, verkstad och elteknik (100 p)

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

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

Inriktningsämnen
Personbilar – verkstad och elteknik (100 p)
Personbilar – basteknik (100 p)
Personbilar – service och underhåll 1 (100 p)
Personbilar – service och underhåll 2 (100 p)

Programfördjupning (800 p)
Personbilar – chassi och bromsar (100 p)
Personbilar – förbränningsmotorer (100 p)
Personbilar – system- och diagnosteknik 1 (200 p)
Personbilar – system- och diagnosteknik 2 (100 p)
Personbilar – kraftöverföring (100 p)
Eleven väljer själv (200 p)

LASTBIL OCH MOBILA MASKINER

PERSONBIL



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

DINA VAL

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

VAD KAN JAG BLI?

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

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Felicia Zätterström 
0155-24 81 33
felicia.zatterstrom@nykoping.se
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FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

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

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

Programfördjupning (700 p)
Ex.  
Budbilsförare (B-körkort)
Distributionsförare (C-körkort)
Fjärrbilsförare (CE-körkort)

Inriktningen karosseri och lackering ger kunskaper i 
diagnostik och reparation av karosserier samt lacke-
ring av fordon. Inriktningen kan leda till arbete som 
bilskadereparatör eller billackerare.  
Utbildningen ges i lärlingsform.

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

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

TRANSPORT

KAROSSERI OCH LACKERING

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Du kan få grundläggande högskolebehörighet på detta pro-
gram genom att anpassa kurserna inom det individuella valet.

VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.

POÄNGPLAN



Inriktning försäljning och service vänder sig till dig som är 
intresserad av försäljning och entreprenörskap. Vi blandar 
teori med praktiskt lärande och arbetar i projektform där 
din kreativitet, framåtanda, servicekänsla 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 
Försäljning och Service på Handels- och administrationsprogrammet. 

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.

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) 
Valbar programfördjupning  (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

DINA VAL

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

VAD KAN JAG BLI?

• säljare
• inköpare
• butiksledare
• entreprenör

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Ingo Alander 
073-149 34 21
ingo.alander@nykoping.se
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HANDELS- OCH  
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE

POÄNGPLAN

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Du kan få grundläggande 
högskolebehörighet på 
detta program genom att 
anpassa kurserna inom det 
individuella valet.



Programinriktat val (IMV) syftar till att elev-
er 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 (IMA) vänder sig till 
dig som inte är behörig till nationellt pro-
gram eller Programinriktat val och söker 
en mer allmän inriktad utbildning.
Här läser du i första hand de grundsko-

leämnen du ännu inte har betyg i och 
utbildningen utformas individuellt efter 
dina behov och ditt mål. Undervisningen 
på individuellt alternativ sker i mindre 
grupper och utifrån dina individuella 

förutsättningar. Vi erbjuder också viss 
praktik tillsammans med studierna för dig 
som är inriktad på att kunna arbeta efter 
studierna hos oss.

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som 
siktar på att bli behörig till ett yrkespro-
gram eller vill öka dina möjligheter att få 
ett arbete. Under en tre-årsperiod (om 
behörighet till ett nationellt yrkesförbe-
redande gymnasieprogram inte uppnås) 
läses mellan 500 - 800 gymnasiepoäng 
utifrån skolverkets föreslagna yrkespaket. 
I samband med detta kombineras praktik 
och eventuellt vissa grundskolämnen uti-
från den individuella studieplanen. Vi er-
bjuder också viss praktik tillsammans med 

studierna för dig som är inriktad på att 
kunna arbeta efter studierna hos oss. Till 
läsåret 2021/22 finns möjligheten att söka 
och bli antagen via meritvärde men också 
via en personlig intervju. Oavsett sökväg 
sköts båda sökvägarna via antagningen. 

Nyköpings gymnasium erbjuder Yrkesin-
troduktion inom följande inriktningar:
• Bygg och anläggning (IMYBA) med 

inriktning plåtslageri. 
• Barn och fritid (IMYBF) med inriktning 

aktivitetsledare fritidshem. 
• Fordon och transport (IMYFT) med 

inriktning reparation.
• Handel och administration (IMYHA) med 

inriktning handel och service. 
• Vård och omsorg (IMYVO) med inriktning 

vårdbiträde. 

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

Språkintroduktion är till för elever som är 
nyanlända i Sverige och är mellan 16 och 19 
år.  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. 

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till gymnasiet än. Här får du 
möjlighet att studera så du blir behörig att söka gymnasieutbildning, annan utbildning 
eller förbereds för arbetslivet. Här jobbar kvalificerade heltidsmentorer som tillsammans 
med dig skapar en individuellt utformad studieplan utifrån dina framtidsmål. 

Vill du komma närmare arbetslivet gör du det främst genom våra fem yrkesintroduk-
tionsinriktningar och ett eventuellt vuxenspår i slutet av din utbildning.

Nyköpings gymnasium erbjuder fyra olika introduktionsprogram:

LÄS MER 

om introduktionsprogrammen  
på nykopingsgymnasium.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Sandra Atef
073-149 30 33 
sandra.atef@nykoping.se 
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INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

PROGRAMINRIKTAT VAL

INDIVIDUELLT ALTERNATIV

YRKESINTRODUKTION

SPRÅKINTRODUKTION



Inriktning natur och vetenskap ger dig fördjupade 
kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. 
Du läser hela fem matematikkurser! 

Målet är att ge dig djup och spetskunskap i de 
naturvetenskapliga ämnena. Inriktningen ger dig 
också en god grund för fortsatta studier med fokus 
på aktuell forskning och ett naturvetenskapligt  
arbetssätt.

Om du är särskilt intresserad av laborativt arbete, matematik på hög nivå och 
problemlösning så är Naturvetenskapsprogrammet något för dig. 

Hos oss möter du engagerade lärare som hjälper dig att få ut det mesta av din 
utbildning. 

I våra nyrenoverade och välutrustade lokaler arbetar du experimentellt och 
forskningsinriktat för en framtid som naturvetare.

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 
Naturvetenskaplig specialisering  (100 p)
Eleven väljer själv  (100 p)
 
Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete NA  (100 p)

Totalt  2500 p
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

NATUR OCH VETENSKAP

VAD KAN JAG BLI?
• läkare
• veterinär
• kemist
• bioanalytiker
• civilingenjör

DINA VAL
Beroende på vilka kurser du väljer på 
individuella valet formar du din utbild-
ning 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



Inriktning miljö och hållbar utveckling ger dig det 
bästa från två världar med fördjupning inom både 
naturvetenskap och samhällsvetenskap. 

Målet är att, genom insikter och kunskaper om de glo-
bala målen, lyfta nationella och internationella frågor 
utifrån såväl ett naturvetenskapligt som ett samhälls-
vetenskapligt perspektiv. Här märker du tydligt att 
Nyköpings Gymnasium är en FN-skola med globala 
frågor som en naturlig del av din utbildning.

DINA VAL
Beroende på vilka kurser du väljer på 
individuella valet formar du din utbild-
ning 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?
• sjuksköterska
• jurist
• samhällsvetare
• fysioterapeut
• psykolog

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 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  (100 p)

Programfördjupning 
Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering  (100 p + 100 p)
Valbar programfördjupning  (100 p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete NA  (100 p)

Totalt  2500 p
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HÖGSKOLEBEHÖRIGHET VAL AV INRIKTNING
Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.

POÄNGPLAN

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING



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 förkla-
ra varför världen vi lever i ser ut som den gör.

Demokrati och mänskliga rättigheter passar dig som är in-
tresserad av samhällsämnen och vill ha fördjupning inom 
samhällskunskap, historia, religion och geografi.

Inriktningen ger dig en mångsidig bild av det moderna 
samhället och de kunskaper du behöver för högskolestudier 
inom ett brett samhällsvetenskapligt 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 världen, människan och medierna i ett globalt och hållbart samhälle. 

Du väljer mellan samtliga tre inriktningar: Demokrati och mänskliga rättigheter 
(samhällsvetenskap), Människans utveckling och samspel (beteendevetenskap) och 
Kommunikation och Design (medier, information & kommunikation). Du får en 
mångsidig utbildning och en bra grund för studier vid högskola och universitet.

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 
Människors miljöer  (100 p)
Internationella relationer  (100 p)
Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
fördjupning  (100 p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete SA  (100 p)

Totalt  2500 p
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VAD KAN JAG BLI?
• politiker
• samhällsplanerare
• polis 
• jurist

DINA VAL
Beroende på vilka kurser du väljer på 
individuella valet formar du din utbild-
ning 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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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER



På det samhällsvetenskapliga programmet står samhället i 
fokus. Oavsett inriktning får du samma högskolebehörighet. 
Inriktningen kommunikation 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 högskoleförberedan-
de utbildning 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 verklighetsbaserade projekt där vi varvar teori 
med praktik.

DINA VAL
Beroende på vilka kurser du väljer på 
individuella valet formar du din utbild-
ning 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)
Människors miljöer  (100 p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete SA  (100 p)

Totalt  2500 p
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HÖGSKOLEBEHÖRIGHET VAL AV INRIKTNING
Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.

POÄNGPLAN

KOMMUNIKATION OCH DESIGN



Människans utveckling och samspel passar dig 
som är intresserad av samhällsämnen och vill ha en 
fördjupning inom psykologi, sociologi och beteende-
vetenskap. 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 posi-
tiv 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, samhällsklasser och utma-
ningar. Vi förklarar människans 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.

DINA VAL
Beroende på vilka kurser du väljer på 
individuella valet formar du din utbild-
ning 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
• sjuksköterska

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 
Ledarskap och organisation  (100 p)
Kommunikation  (100 p)
Psykologi 2a  (50 p)
Samhällskunskap 2  (100 p)
Sociologi  (100 p)

Programfördjupning 
Människors miljöer  (100 p)
Etnicitet och kulturmöten  (100 p)
Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
fördjupning  (100 p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete SA  (100 p)

Totalt  2500 p
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

MÄNNISKANS UTVECKLING OCH SAMSPEL

VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET



Vill du jobba med människor ska du välja Vård – 
och omsorgsprogrammet. Du kommer att få goda 
kunskaper om vård och omsorg och hur människan 
fungerar ur ett fysiskt, psykologiskt, socialt och 
existentiellt perspektiv. 

På programmet arbetar vi varierat med teoretiska 
studier, metodövningar och APL (arbetsplatsförlagt 
lärande). Du får också lära dig hur man bemöter 
och kommunicerar med människor i olika vård- och 
omsorgssituationer. 

Du har goda möjligheter till sommarjobb mellan 
årskurserna och en anställning efter avslutade 
studier. 

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder 
för arbete och vidare studier inom vård och omsorg. Du får en bred 
utbildning inom området som möjliggör arbete inom funktionsned-
sättning, 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

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  (100 p)
Historia 1a1  (50 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  (100 p) 
eller 
Svenska som andraspråk 1  (100 p)

Programgemensamma ämnen
Anatomi och fysiologi 1  (50 p)
Anatomi och fysiologi 2  (50 p)
Funktionsförmåga och  
funktionsnedsättning l  (100 p)
Funktionsförmåga och  
funktionsnedsättning 2  (100 p)
Gerontologi och geriatrik  (100 p)
Hälso- och sjukvård 1  (100 p)
Hälso- och sjukvård 2  (100 p)
Omvårdnad 1   (100 p)
Omvårdnad 2   (100 p) 
Psykiatri 1   (100 p)
Psykiatri 2   (100 p) 

Psykologi 1   (100 p) 
Samhällskunskap 1a2  (50 p)
Social omsorg 1   (100 p)
Social omsorg 2   (100 p)
Svenska 2   (100 p)
eller 
Svenska som andraspråk 2 (100 p)

Programfördjupning  (200 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 univer-
sitet.

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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POÄNGPLAN

MÄNNISKAN I FOKUS

VÅRD OCH OMSORGSPROGRAMMET

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Du kan få grundläggande 
högskolebehörighet på 
detta program genom att 
anpassa kurserna inom det 
individuella valet.



På inriktningen Design och produktutveckling får du 
kunskaper inom digitala och analoga design- och kon-
struktionsprocesser och varvar teori med praktik. Du får 
lära dig hur estetik, arbetsmiljö och miljökrav samverkar i 
design och produktion. 

Vi ligger tekniskt långt fram med både traditionell utrust-
ning och med den allra senaste tekniken. 

Under ditt tredje år på inriktningen startar du ett eget 
UF-företag (Ung Företagsamhet) där du med tekniskt 
konstruktionsarbete och företagande får följa din egen 
idé till en färdig, säljbar produkt.

Om du vill ha en högskoleförberedande utbildning i nybyggda lokaler med 
utrustning som ligger i framkant; då är Teknikprogrammet perfekt för dig!  
Vi ger dig flera viktiga tekniska kunskaper som många arbetsgivare söker. 

På programmet får du en bred teknisk bas och du utvecklar din kreativa 
förmåga. Du kan självklart lägga till fler teknikkurser och/eller Matematik 4, 
Matematik 5 samt Fysik 2. Det framtida behovet av olika ingenjörer är 
väldigt stort.

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 
Entreprenörskap  (100 p)
Mekatronik 1  (100 p)
Produktionskunskap 1  (100 p)
Valbar programfördjupning  (100 p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete TE  (100 p)

Totalt  2500 p

VAD KAN JAG BLI?
• Ingenjör
• Konstruktör
• Industridesigner
• Projektledare
• Arkitekt

DINA VAL
Beroende på vilka kurser du väljer på 
individuella valet formar du din utbild-
ning 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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TEKNIKPROGRAMMET

POÄNGPLAN

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING



På inriktningen informations- och medieteknik är dator-
teknik och digital kommunikation i fokus och du varvar 
teori med praktik. 

Du får kunskap om datorers uppbyggnad, funktion och 
hur du går tillväga när det inte fungerar. 

Design och kodning av webbplatser och problemlösning 
blir en central del av din utbildning. Inriktningen ger dig 
goda förutsättningar för vidare studier och ett framtida 
arbetsliv inom IT.

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)
Valbar programfördjupning  (100 p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete TE  (100 p)

Totalt  2500 p

VAD KAN JAG BLI?
• ingenjör
• tekniker
• programmerare
• systemutvecklare

DINA VAL
Beroende på vilka kurser du väljer på 
individuella valet formar du din utbild-
ning 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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HÖGSKOLEBEHÖRIGHET VAL AV INRIKTNING
Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.

POÄNGPLAN

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK



Gymnasiesärskolan är en frivillig utbildning för 
ungdomar med en utvecklingsstörning. 

På Nyköpings gymnasium kan du välja mellan  
Nationella program eller individuellt program. 

På det nationella programmet läser du kurser 
som  leder till betyg och utbildningen på ett 
individuellt program erbjuds elever som läser 
ämnesområden.

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

POÄNGPLANERNA ÄR PRELIMINÄRA – MER INFORMATION PÅ NYKOPINGSGYMNASIUM.SE

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

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

Utbildningen på ett individuellt program 
erbjuds elever som behöver läsa ämnes-
områden 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 grundläggande 
kunskaper eller fördjupade kunskaper. 

Läraren anpassar kraven efter varje elevs 
förutsättningar.

På individuellt program kan du läsa 
både ämnesområden och kurser från  
Nationella program. Rektor bestämmer 
vad du kan kombinera. Utbildningen är  
på fyra år, sammanlagt 3600 timmar.

Vi har tre nationella program på gymnasie-
särskolan: Fastighet, anläggning & bygg-
nation, Administration, handel & varuhan-
tering samt Hälsa, vård & omsorg. 

Alla som går ett av våra nationella program 
läser engelska, estetisk verksamhet, histo-
ria, idrott och hälsa, matematik, naturkun-
skap, religionskunskap, samhällskunskap 
och svenska eller svenska som andra språk. 

Övriga ämnen som ingår i programmen är 
programgemensamma. Det är ämnen som 
är specifika för ett visst program. En del 
undervisning ska ske ute på arbetsplatser 
vid arbetsförlagt lärande, så kallad APL.

FASTIGHET, ANLÄGGNING  
OCH BYGGNATION
är ett yrkesinriktat program som ger dig 
grundläggande kunskaper för att till ex-

empel kunna arbeta med reparationer och 
underhåll av fastigheter eller markarbeten 
och underhåll i parkmiljö.

Exempel på programgemensamma 
kurser: 
• Bygg och anläggning
• Fastighetsskötsel
• Service och bemötande

ADMINISTRATION, HANDEL OCH  
VARUHANTERING

Programmet för administration, handel 
och varuhantering är ett yrkesinriktat pro-
gram och ger dig kunskaper för att arbeta 
inom detta område. 
Exempel på programgemensamma 
kurser: 
• Administration
• Information och kommunikation
• Service och bemötande

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Programmet Hälsa, vård & omsorg är ett 
yrkesinriktat program som ger dig kunskaper 
för arbete inom till exempel fritids- och frisk-
vårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

Exempel på programgemensamma 
kurser:
• Hälsa
• Vård och omsorg
• Service och bemötande 

INDIVIDUELLT PROGRAM

NATIONELLA PROGRAM



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 bokstavs-
betyg 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 be-
tyg 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 maxi-
malt 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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NYKÖPINGS GYMNASIUMS  
ELEVHÄLSA

ELEVHÄLSOTEAM
Vår personal är knutna till enskilda 
program och jobbar i ett elevhälsoteam 
tillsammans med programansvariga. 

Elevhälsoteamet har ett nära samarbete 
med skolans övriga personal för att kunna 
stötta det klassrumsnära förebyggande 
och hälsofrämjande arbetet. 

SKOLSKÖTERSKA OCH HÄLSOSAMTAL
Skolsköterskorna arbetar främst hälso-
befrämjande och förebyggande genom 
att försöka motivera dig att bevara samt 
förbättra din fysiska och psykiska hälsa 
med hjälp av sunda levnadsvanor.

Vi är övertygade om att inlärning och 
hälsa går hand i hand och att elever som 
mår bra presterar bra. 

Skolsköterskan erbjuder alla elever 
hälsobesök med hälsosamtal i åk1. Hälso-
samtalet utgår ifrån ett helhetsperspektiv, 
där livsstilsfrågor, levnadsvanor, relatio-
ner, trivsel och skolsituation diskuteras. 
Kontakt med skolläkare sker vid behov. 

Skolsköterska har tystnadsplikt och läm-
nar inte ut information utan ditt samtycke. 

SPECIALPEDAGOG
Specialpedagogens uppgift är att stödja 
dig om du stöter på svårigheter med dina 
studier. 

Till specialpedagogen kan du komma 
med alla dina funderingar och frågor 
gällande din skolgång och tillsammans 
med övrig personal hjälper specialpeda-
gogen dig att göra skolans undervisning 
tillgänglig för dig. Genom att skapa goda 
förutsättningar för samtliga elever att få 
möjlighet att utvecklas kan kunskapsmå-
len nås på bästa möjliga sätt.

KURATOR
En skolkurators uppgift är att stödja dig 
som går i skolan och som stöter på svårig-
heter i skolan eller i livet i övrigt. Skolku-
ratorn arbetar utifrån en helhetssyn med 
fokus på elevens situation och relation till 
sin omgivning, familj och skola. 

Skolkuratorn arbetar med elevernas 
psykosociala hälsa i frågor som rör 
trygghet, trivsel, arbetsmiljö, relationer 
och den sociala situationen både i och 
utanför skolan. Arbetet sker på organisa-
tion-, grupp- och individnivå. Skolkuratorn 
arbetar bland annat med samtalsstöd till 

elever, gör sociala kartläggningar och 
utredningar samt ger handledning och 
konsultation till övrig skolpersonal och 
vårdnadshavare. Kuratorn hjälper även 
eleven till att skapa kontakt med andra 
verksamheter som erbjuder stöd. 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Studie- och yrkesvägledarens uppgift är 
att vägleda dig mot den insikt du behöver 
för att själv kunna välja inför framtiden.

Dina val påverkar möjligheter till 
framtida studier och yrkesval. Studie- och 
yrkesvägledaren vägleder dig inom de 
utbildningar som finns att välja mellan. 

Under gymnasietiden får du information 
om inriktningar, programfördjupningar 
och individuella val inom ditt program. 

Du får också aktuell information kring 
vidare studier, yrken och arbetsmarknad 
från din studie- och yrkesvägledare.

SKOLPSYKOLOG
Skolpsykologer är professionella experter 
på att främja psykisk hälsa. De har en stor 
roll i skolans förebyggande arbete för 
att främja hälsa. De har fokus på individ, 
grupp och organisationsnivå.

Elevhälsan tar hand om medicinska, psykologiska, psykosociala och  
specialpedagogiska behov hos dig som studerar hos oss.  

Här finns en bred kompetens för att kunna arbeta främjande och förebyggande:  
här arbetar 5 sjuksköterskor, 7 kuratorer, 4 studie- och yrkesvägledare och 6 specialpedagoger.  

Tillgång till skolläkare har vi genom kommunens centrala barn- och elevhälsa.  
Elevhälsan finns till hands för dig under skoltid.



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
Onsdag 21 oktober 17–19
Lördag 14 november 10–14
Torsdag 21 januari 17–19
Tisdag 13 april 17–19

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 informa-
tion om våra idrottsutbildningar och idrotts-
profiler. 

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 23 januari 2021 kl 10.00–14.00
Skavsta, General Schybergs väg 10

SÖK!
Första dag för ansökan 1 februari 2021
Sista dag för ansökan 15 februari 2021

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 2021. Första veckan i juli 2021 kan du 
logga in på Gymnasiewebben och se vilket 
program du slutgiltigt har kommit in på. 

VIKTIGA  
DATUM

2020
Onsdag 21 oktober
Öppet Hus på Nyköpings gymnasium 
kl 17.00–19.00 

Lördag 14 november
Öppet Hus på Nyköpings gymnasium 
kl 10.00–14.00 

2021

JANUARI
Torsdag 21 januari
Öppet hus på Nyköpings gymnasium 
kl 17.00–19.00 

Lördag 23 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 

19 april – 9 maj
Möjlighet för omval. Kontakta din SYV 
så får du hjälp.

Torsdag 13 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.

AUGUSTI
Reservantagning påbörjas 4 augusti

TACKA  
JA!

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

öppet  
hus

Onsdag 21 oktober 17–19 
Lördag 14 november 10–14  
Torsdag 21 januari 17–19  
Tisdag 13 april 17–19 

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.


