ESTETISKA PROGRAMMET

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

VAL AV INRIKTNING
Du väljer programinriktning
på våren i årskurs 1.

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

VAL AV INRIKTNING

FLYGTEKNIKPROGRAMMET

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 flygmekaniker i stora delar av världen.

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, luciaföreställning och en musikal på vårterminen. I varje produktion arbetar vi med
projektplanering, grupparbeten, idéskapande och utvecklande av social
kompetens.

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

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

MUSIK OCH SAMHÄLLET

FLYGTEKNIK

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.

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 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.

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.

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.

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

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

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
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)

VAD KAN JAG BLI?
• musikpedagog
• producent
• musiker
• samhällsvetare
• socionom
• polis
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(100 p)

Programfördjupning

eller:

Estetisk kommunikation 2

(100 p)

Sceniskt karaktärsarbete – text

(100 p)

(100 p)

Ensemble 2

(100 p)

(100 p)

Matematik 2b, Musikproduktion 1, Naturkunskap 2, Engelska 7, Moderna språk (100 p)

Svenska som andraspråk 1

(100 p)

Svenska som andraspråk 2

(100 p)

Svenska som andraspråk 3

Programgemensamma ämnen
Estetisk kommunikation 1

Konstarterna och samhället

Inriktningsämnen

(50 p)

Gehörs- och musiklära 1

(100 p)

Ensemble med körsång

(200 p)

Instrument eller sång 1

(100 p)

samt en av:

Individuellt val
Gymnasiearbete ES

Beroende på vilka kurser du väljer på
individuella 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.

(100 p)

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5

(100 p)

Programgemensamma ämnen
Digitalteknik och flyginstrument

(100 p)

Idrott och hälsa 1

(100 p)

Ellära - flyg

(100 p)

Matematik 1a

(100 p)

Engelska 6

(100 p)

2500 p

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

POÄNGPLANERNA ÄR PRELIMINÄRA – MER INFORMATION PÅ NYKOPINGSGYMNASIUM.SE

Inriktningsämnen
Flygplansteknik

(200 p)

Programfördjupning

(500 p)

(200 p)

Naturkunskap 1a1

(50 p)

Fysik 1b1

(100 p)

Religionskunskap 1

(50 p)

Flygunderhåll

(200 p)

Gasturbinmotorer
Matematik 2a
Eleven väljer själv

Samhällskunskap 1a1

(50 p)

Materiallära - flyg

(100 p)

Individuellt val

Aerodynamik - flyg

(100 p)

Gymnasiearbete flygteknik

(100 p)

Totalt

2500 p

Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1

Totalt
DINA VAL

(200 p)

POÄNGPLAN

Historia 1a1

(100 p)
(50 p)

Flyglagstiftning

(50 p)

Mänskliga faktorer

(50 p)

DINA VAL

VAD KAN JAG BLI?

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

• flygtekniker
• flygmekaniker

POÄNGPLANERNA ÄR PRELIMINÄRA – MER INFORMATION PÅ NYKOPINGSGYMNASIUM.SE

(200 p)
(100 p)
(200 p)

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

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