VÅRA 2018/2019
UTBILDNINGAR

TEKNIKCOLLEGE

En kvalitetsstämpel och ett nära
samarbete med det lokala näringslivet
gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.
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FRAMTIDEN FINNS PÅ
MÖCKELNGYMNASIET
Det är inte vi som förverkligar dina framtidsdrömmar – det är du!
Men vi tror på dig. Oavsett om slutmålet finns hos oss eller ligger
längre fram så kan vi hjälpa dig en bit på vägen. Vi kan peppa,
utmana, ge nya perspektiv och skapa tilltro till din egen förmåga
oavsett vilken dröm du har.
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På Möckelngymnasiet finns många utbildningar att
välja mellan och vi har ett stort utbud av både yrkesoch högskoleförberedande program. Vi erbjuder 15
av de 18 nationella programmen. Oavsett om det är
teknik, hantverk, service eller samhällsfrågor som
intresserar dig hittar du en utbildning hos oss.

dessutom en nära koppling mellan teori och praktik,
mycket tack vare det nära samarbetet med näringsliv och samhälle.

SVÅRT ATT VÄLJA?

Ditt gymnasieval är viktigt och kommer att påverka
ditt framtida yrkes- och vuxenliv. Det är många
saker att ta ställning till och i den här katalogen får
du en översikt av vad Möckelngymnasiet erbjuder.
Läs gärna mer på www.mockelngymnasiet.se. Våra
studie- och yrkesvägledare finns till hjälp för att
svara på dina frågor om till exempel programmen,
inriktningar, individuellt val och behörigheter för vidare studier på högskolan. Studievägledaren på din
grundskola har också bra koll på våra utbildningar.

Vi har också fem introduktionsprogram för dig som
ännu inte är behörig till gymnasiet samt gymnasiesärskola med tre nationella program och ett individuellt program.
Vår ambition är att erbjuda en stimulerande studiemiljö med positiv anda, moderna arbetsredskap och
elevaktiva arbetssätt med verklighetsnära arbetsuppgifter. Hos oss finns stor flexibilitet och här får
du vara med och påverka.

Vet du redan nu att du vill läsa vidare efter gymnasiet? Kolla i så fall upp vilken behörighet du kan
komma att behöva. På www.utbildningsinfo.se finns
information om antagningsregler till högskolan.

VI FINNS PÅ TVÅ ORTER

Möckelngymnasiet finns i Degerfors och Karlskoga
och här studerar ca 1 250 elever. Möckelngymnasiet
Degerfors är den lilla gemytliga gymnasieskolan
med en stark gemenskap och närhet till lärare och
övrig personal. Möckelngymnasiet Karlskoga är den
större skolan med mer puls och ett bredare programutbud.

ÖPPET HUS

Kom och träffa elever och lärare på Möckelngymnasiet. Ta chansen att ställa frågor om våra
program och kolla in lokalerna. Våra studieoch yrkesvägledare finns på plats för att svara
på frågor om till exempel ansökan, betyg och
individuellt val.

SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET

Den gemensamma gymnasieskolan är kommunernas stolthet och det finns ett stort engagemang från
det lokala näringslivet och det omgivande samhället.
På alla våra yrkesförberedande program finns en väl
fungerande samverkan mellan skolan och näringslivet vilket skapar bra möjligheter för verklighetsnära utbildningar, arbetsplatsförlagt lärande med hög
kvalité och jobb efter studenten.

DEGERFORS
7 NOVEMBER 2017 KL 18.00 - 20.00
KARLSKOGA
11 NOVEMBER 2017 KL 11.00 - 14.00

COLLEGE

På Möckelngymnasiet har vi tre program som har
collegestatus. Det är Teknikprogrammet och Industritekniska programmet som certifieras av Industrikommittén samt Vård- och omsorgsprogrammet
som certifieras av Nationella Rådet. Collegestatusen innebär utbildningar av hög klass. De ger dig

Läs mer på www.mockelngymnasiet.se
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FULL SATSNING PÅ
IDROTTSKARRIÄREN
På Möckelngymnasiet kan du satsa på din idrott samtidigt
som du studerar. Vi har idrottsutbildningar på elitnivå inom
fotboll och ishockey. Om du utövar någon annan sport kan
du utvecklas genom idrottsspecialisering, vilket ger dig
möjlighet att träna på skoltid.

NATIONELLT ELITIDROTTSGYMNASIUM

Möckelngymnasiet är certifierat både som nationellt elitfotbollsgymnasium
och nationellt elithockeygymnasium (NIU). Här finns språngbrädan till spel
på nationell elitnivå och kanske mot ett proffsliv utomlands.

IDROTTSSPECIALISERING

För dig som utövar idrott i en förening och vill träna och utvecklas mer är
Möckelngymnasiet ett smart val. Här kan du välja idrottsspecialisering som
individuellt val vilket innebär att du läser mer idrott och att två träningspass
i veckan ingår i utbildningen. Det ena passet sker under skoltid och det andra
passet genomför du i din förening utifrån ett träningsprogram som du planerat
tillsammans med din idrottslärare.
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ISHOCKEY

För ishockeyspelare med höga
ambitioner erbjuder Möckelngymnasiet en högkvalitativ idrottsutbildning i en trygg miljö.
BIK Karlskoga står bakom utbildningen och som elev får du tillgång
till professionell support när det
gäller materiell, medicinsk och kurativ service. Med andra ord finns
alla förutsättningar för en positiv
utveckling som hockeyspelare.
Du söker elithockeygymnasiet via
www.swehockey.se eller
www.bikkarlskoga.se senast
1 december. Det gymnasieprogram
du vill gå söker du via Gymnasieantagningen i Örebro län.

KARLSKOGA

VALBARA PROGRAM:
• El- och energiprogrammet
• Handels- och
administrationsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
- samhällsvetenskap
- medier, information och
kommunikation
• VVS- och fastighetsprogrammet

KONTAKTPERSON
Eva Eriksson Öhrn, rektor
0586-616 36
eva.erikssonohrn@karlskoga.se

http://www.bikkarlskoga.se/juniorer-hg

FOTBOLL

Fotbollstalanger kommer till
Möckelngymnasiet för att utvecklas i en lugn och harmonisk miljö
på en lagom stor gymnasieskola.
Tillsammans med Degerfors IF
erbjuder vi en fotbollsutbildning
som håller högsta nationella nivå.
Här utvecklas du socialt och vässar
såväl spelförståelse som teknik
under ledning av högutbildade
instruktörer och lärare.
Du söker elitfotbollsgymnasiet
via Värmlands fotbollsförbund
senast 30 november. Det gymnasieprogram du vill gå söker du
via Gymnasieantagningen i
Örebro län.

DEGERFORS

VALBARA PROGRAM:
• Barn- och fritidsprogrammet
• Bygg- och anläggningsprogrammet
• Ekonomiprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
- beteendevetenskap

KONTAKTPERSON
Claes Vitez, rektor
0586-614 86
claes.vitez@karlskoga.se

www.varmlandsff.se/spelarutbildning/elitfotbollsgymnasium
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BF

YRKESPROGRAM
DEGERFORS

KARAKTÄRSÄMNEN
• Pedagogik
• Fritidskunskap
• Ledarskap
• Kommunikation
• Naturguidning
• Idrott och hälsa

INRIKTNINGAR
• Fritid och hälsa
• Socialt arbete
• Pedagogiskt arbete

SÖKBAR MED
• Fotboll

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Rose-Marie Gustafsson
0586-617 37
rosemarie.gustafsson@
karlskoga.se

BARN- OCH
FRITIDSPROGRAMMET
Trivs du när du ser att barn, ungdomar och vuxna utvecklas?
Gillar du möten med människor med olika behov? Vill du
utveckla din ledarroll? Då är barn- och fritidsprogrammet
något för dig.
Barn- och fritidsprogrammet ger dig
både de praktiska och teoretiska färdigheter som krävs för att i framtiden
arbeta med barn, ungdomar, vuxna och
personer med funktionshinder. Här
handlar mycket av karaktärsämnena om
pedagogik – läran om undervisning och
utbildning. Med den här utbildningen
får du en yrkesutbildning redan på
gymnasienivå och du kan till exempel
arbeta som elevassistent, badpersonal,
personlig assistent och boendestödjare.
Givetvis kan du efter gymnasiet välja
att nischa dig mer och vidareutbilda dig
till ett specifikt yrke. Genom att välja till
några kurser kan du få högskolebehörighet.

MÄNNISKOR I CENTRUM
Alla de yrkeskategorier som ryms i den
här utbildningen innebär en roll där du
får möta, assistera och stödja människor. Att kunna samarbeta, kommunicera, vara lyhörd och socialt kompetent är
förmågor som är viktiga i arbetet med
människor och de får du utveckla
ytterligare i den här utbildningen.

ETIK, MORAL OCH
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Etik och moral är centrala delar i programmet och du får även kunskaper i
internationella överenskommelser om
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mänskliga rättigheter. Vi diskuterar
sociala och kulturella frågor och du
lär dig mycket om hälsa och friskvård.
Utbildningen har också arbetsplatsförlagt lärande, APL, där du får möjlighet
att skaffa dig både fackkunskap och
erfarenhet från yrkeslivet.

INRIKTNINGAR
Fritid och hälsa
Ger kunskaper om människors fritid
och olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa
och hälsofrämjande arbete. Inriktningen
ger dig också en full simlärarutbildning
och yrkeskompetens som badhuspersonal.
Socialt arbete
Utvecklar kunskaper om sociala frågor och verksamheter, bemötande av
människor i olika situationer samt stöd
och service. Inriktningen ger dig också
yrkeskompetens att arbeta som stödassistent inom omsorgsområdet.
Pedagogiskt arbete
Ger dig kunskaper om barns och ungas
utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Inriktningen förbereder dig
för arbete som till exempel barnskötare i
förskolan eller elevassistent i skolan.

BA

YRKESPROGRAM
DEGERFORS

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

KARAKTÄRSÄMNEN
• Bygg och anläggning
• Husbyggnad
• Anläggning
• Betong

INRIKTNINGAR

Vill du vara med och bygga framtidens moderna bostäder
eller renovera och bygga om äldre byggnader? Vill du lära
dig att utföra markarbeten som till exempel anläggning
av gräsmattor, asfalt eller sten? Då är Bygg – och
anläggningsprogrammet något för dig.

• Husbyggnad
• Mark och anläggning

SÖKBAR MED
• Fotboll

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Rose-Marie Gustafsson
0586-617 37
rosemarie.gustafsson@
karlskoga.se

På Bygg- och anläggningsprogrammet
får du lära dig att arbeta med byggnation och anläggning. Du får kunskap
om hur man bygger rationellt, säkert
och miljömässigt samtidigt som du
lär dig om branschens olika yrken och
arbetsprocesser. På programmet läggs
stor vikt vid säkerhets- och arbetsmiljöfrågor, bland annat för att undvika
arbetsskador.

NÄRA KONTAKT MED BRANSCHEN
Programmet innehåller mycket praktisk träning och du får även öva dina
färdigheter på en riktig arbetsplats
under minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Möckelngymnasiet har samarbete med många olika

företag i byggbranschen, både stora och
små. Då har du chansen att visa upp dig
för olika arbetsgivare och skaffa dig bra
referenser inför framtiden.
Efter utbildningen kan du söka arbete
direkt som till exempel snickare, golvläggare eller anläggningsarbetare.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
På Bygg- och anläggningsprogrammet
har du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Be
din studie- och yrkesvägledare om hjälp
med vilka kurser du behöver läsa.

INRIKTNINGAR
Husbyggnad
Inriktningen Husbyggnad ger dig
kunskaper och färdigheter i nybyggnation, renovering och ombyggnation av
bostäder och lokaler.
Mark och anläggning
Inriktningen mark och anläggning
ger dig kunskaper i markarbeten för
husgrunder, ledningar, gröna ytor samt
asfalt-, platt och stenbeläggningar.
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EK

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
DEGERFORS

EKONOMIPROGRAMMET

KARAKTÄRSÄMNEN
• Företagsekonomi
• Juridik
• Entreprenörskap
• Ledarskap och
organisation
• Psykologi
• Matematik
• Språk

INRIKTNINGAR
• Ekonomi
• Juridik

SÖKBAR MED
• Fotboll

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Rose-Marie Gustafsson
0586-617 37
rosemarie.gustafsson@
karlskoga.se

Tycker du att juridik, entreprenörskap och ekonomi är
intressant? Vill du ha många valmöjligheter för din framtida yrkeskarriär? Funderar du på att bli egenföretagare?
På ekonomiprogrammet får du en bred grund som ger
dig möjligheter att studera till många olika yrken på högskola och universitet.
Ekonomiprogrammet ger dig en bred
kunskapsbas och många valmöjligheter när det gäller yrkeskarriären. Här
lär du dig mycket om företagsekonomi
och entreprenörskap. Tillsammans
ger det dig goda insikter i vad som
krävs för att starta och driva ett eget
företag. De här kunskaperna kompletteras med samhällsekonomi där du får
insyn i hur man på bästa sätt tar till
vara på samhällets resurser och hur vi
tillsammans kan tillgodose människors
grundläggande behov.

JURIDIK OCH PSYKOLOGI FÖR FÖRETAGANDE OCH PRIVATLIV
Juridik är en viktig hörnsten i Ekonomiprogrammet. Här lär du dig om
det svenska rättssystemet och hur det
inverkar på företag och organisationer.
Du får också förståelse för hur det påverkar och skyddar dig i ditt privatliv.
Programmet innehåller också psykologi och filosofi, vilket är viktiga
kompetenser när man arbetar med
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ekonomi och juridiska frågor samt som
egenföretagare. Att kunna känna av,
förstå och anpassa sig efter en annan
människa är värdefull kunskap som
du kommer att ha nytta av i många
sammanhang.

BRED UTBILDNING MED
MÅNGA VALMÖJLIGHETER
Några av de yrken du kan plugga
vidare till efter Ekonomiprogrammet
är marknadsförare, inköpare, jurist,
advokat, ekonom, revisor eller redovisningskonsult.

EE

YRKESPROGRAM
KARLSKOGA

KARAKTÄRSÄMNEN
• Installationsteknik
• Dator- och
kommunikationsteknik
• Mät-, styr- och
reglerteknik
• Elektroteknik
• Energiteknik
• Mekatronik
• Matematik

INRIKTNINGAR
• Elteknik
• Automation

SÖKBAR MED
• Ishockey

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Arja-Leena Larsson
0586-616 58
arja.leena.larsson
@karlskoga.se

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
Är du teknikintresserad och vill ha ett jobb direkt efter
gymnasiet? El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram
för dig som vill arbeta med problemlösning både teoretiskt
och praktiskt. På El- och energiprogrammet får du arbeta
med elinstallation och system för automatiserad produktion.
Här får du läsa fler yrkesämnen än
sådana ämnen du läst i grundskolan
och i undervisningen varvas teori och
praktik. Utbildningen gör dig redo för
arbetslivet direkt efter gymnasiet och
du får en kompetens som är eftertraktad.

SÄKERHET OCH INTERNATIONELLA
STANDARDER
Yrken inom programmet är nära kopplade till säkerhetsfrågor på flera plan.
Du kommer att lära dig en hel del om
både nationella och internationella
överenskommelser och avtal gällande
informations- och arbetssäkerhet, arbetsmiljö, teknologi och olika typer av
standarder (idag handlar det ofta om
EU-standarder). Inom yrkesområdet
arbetar du med en hel del beräkningar
av olika slag och därför är matematik
och fysik viktigt. Även engelska är ett
centralt ämne då det tekniska området
är internationellt. El- och energiprogrammet innehåller både utbildning i
skolan och arbetsplatsförlagt lärande,
APL.

BRED YRKESUTBILDNING
Du kan efter utbildningen arbeta med
produktion, installation och distribu-
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tion av el-, energi- och vattensystem.
Exempel på yrken är tekniker inom
bland annat installation, automation,
larm och säkerhet, tele- och kommunikation samt resemontör. För att få
behörighet som elektriker behöver du
göra 1 600 timmar (ca 1 år) som lärling
på ett företag.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att planera
dina studier. Be din studie- och yrkesvägledare om hjälp med vilka kurser
du behöver läsa.

INRIKTNINGAR
Elteknik
Elteknik ger kunskaper i att installera,
underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt
tv- och datanät.
Automation
Inom automation får du lära dig att
planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift.
Inriktningen omfattar även underhållsarbete och felsökning i industriella
anläggningar.

ES

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
KARLSKOGA

ESTETISKA PROGRAMMET
ESTETIK OCH MEDIA

KARAKTÄRSÄMNEN
• Digitalt skapande
• Medieproduktion
• Estetisk kommunikation
• Fotografisk bild

INRIKTNING
• Estetik och media

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Arja-Leena Larsson
0586-616 58
arja.leena.larsson
@karlskoga.se

Brinner du för digitala medier som foto och film? Har du
en kreativ ådra som du vill utveckla mer? Det estetiska
programmet väcker din nyfikenhet kring medier, konst och
kultur och förbereder dig för vidare högskolestudier.
Estetisk betyder konstnärlig och handlar mycket om hur olika saker uppfattas av människans alla sinnen. En
stor del av konstnärskap och medieproduktion handlar om att påverka,
väcka känslor och mana till eftertanke.
Programmet utvecklar dina kunskaper
inom många olika uttrycksformer som
till exempel foto, film, digitalt skapande, journalistik, estetisk kommunikation och reklam.
Mycket av programmets arbete är
praktiskt. Du arbetar med kameror,
ljudinspelningsutrustning och andra
digitala verktyg. Du redigerar bild,
film, text och ljud i datorn i olika
programvaror. Du får arbeta med både
mindre och större projekt, ofta inom
skolan men också med uppdrag från
riktiga kunder.

DIGITALA MEDIER I CENTRUM
Du kommer att få uppleva konst
och kultur i alla dess former och du
kommer även att få skapa, tolka och
analysera. De estetiska värderingarna
är viktiga inom till exempel kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveck-
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ling och kommunikation, områden du
kommer möta under din utbildning.

PÅ VÄG MOT DITT DRÖMYRKE
Möckelngymnasiet erbjuder inriktningen Estetik och media som ger fördjupade kunskaper i digitala medier ur
ett estetiskt perspektiv. Ljud, bild och
berättande står i centrum. Humanistiska och samhällsvetenskapliga delar är
också viktiga i det Estetiska programmet liksom att du får möjlighet att lära
dig entreprenörskap och företagande.
När du tar studenten är du förberedd
för att gå vidare med högskolestudier
för att nå ditt drömyrke, till exempel
dataspelsdesigner, ljudtekniker, kommunikatör, lärare, grafisk designer,
fotograf eller konstnär.

FT

YRKESPROGRAM
KARLSKOGA

KARAKTÄRSÄMNEN
• Fordonsteknik
• Personbilsteknik
• Fordons- och
transportbranschen

INRIKTNING
• Personbilsservice

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Arja-Leena Larsson
0586-616 58
arja.leena.larsson
@karlskoga.se

FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET

LÄRLINGSUTBILDNING

Är du intresserad av bilar och motorer – då är det här
programmet för dig. Här får du lära dig att felsöka,
reparera och utföra service på olika slags fordon och
maskiner. Programmet är en lärlingsutbildning som
leder direkt till arbete som personbilstekniker eller andra
arbeten inom fordonsbranschen. Dessutom ingår delar av
körkortsutbildningen.
Inom fordonsbranschen går den
tekniska utvecklingen blixtsnabbt och
utrustningen blir mer tekniskt avancerad och specialanpassad. Därför får
du kunskaper i att använda datorer
som diagnosinstrument för att felsöka,
reparera och programmera bilar. Du
får utveckla din sociala kompetens för
att kunna bemöta och hantera såväl
kunder som leverantörer.

LÄRLINGSUTBILDNING
GÖR DIG ATTRAKTIV
Programmet är en lärlingsutbildning
där hälften av tiden är arbetsplatsförlagd och resterande del av utbildningen sker på skolan. Fördelen med en
lärlingsutbildning är att du får betydligt större möjlighet att arbeta praktiskt
eftersom så stor del av utbildningen
sker på företag. Hos företagen har du
tillgång till den allra modernaste tekniken inom branschen.
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Dina praktiska kunskaper gör dig
attraktiv på arbetsmarknaden när du
är klar med dina gymnasiestudier. Du
kan till exempel arbeta som personbilstekniker, montör eller försäljare av
biltillbehör och reservdelar.
Inriktningen personbilsservice omfattar diagnostik, reparation och service
av lätta fordon.

HA

YRKESPROGRAM
KARLSKOGA

KARAKTÄRSÄMNEN
• Entreprenörskap
• Handel
• Försäljning och
kundservice

HANDELS- OCH
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
Gillar du att jobba med service och försäljning?
Funderar du på att starta eget företag? Vill du snabbt
börja jobba i en framtidsbransch? Då är handels- och
administrationsprogrammet något för dig.

• Marknadsföring
• Näthandel
• Inköp och logistik

INRIKTNING
• Handel och service

SÖKBAR MED
• Ishockey

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Tina Edlund
0586-616 81
tina.edlund@karlskoga.se

Handels- och administrationsprogrammet är en utbildning som varvar både
teori och praktik. Här får du kunskaper om hur man utifrån kundens
behov arbetar effektivt med att erbjuda
rätt varor och tjänster. Du får lära dig
hur man gör bra inköp och hur försäljning sker på ett serviceinriktat sätt
såväl ”öga mot öga” som via internet.
Du får också jobba med reklam och
varuvisningar. I handelsprogrammets
butik som ligger utanför skolans område har du möjlighet att träna på det
du lärt dig i ”skarpt läge”.

STOR VARIATION AV
FRAMTIDA YRKEN
Både internationellt och inom Sverige
handlar vi allt mer med såväl varor
som tjänster. Det finns många små
företag och stora kedjor som är verksamma inom handel och service. På de
flesta arbetsplatser finns arbetsuppgifter inom försäljning, marknadsföring
och administration. Detta får du möjlighet att prova på under din praktik.
och många av programmets elever har
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genom åren fått jobb på sina praktikplatser. Försäljning och service är
framtiden och några exempel på yrken
är butikssäljare, inköpare, marknadsassistent, receptionist och ekonomiassistent. Genom att välja till några kurser
kan du även få högskolebehörighet.

ENTREPRENÖRSKAP OCH
EGET FÖRETAGANDE
Under utbildningen får du också kunskap om hur man startar och driver
företag. Vi samarbetar med Ung Företagsamhet och detta ger dig möjlighet
att driva ett eget UF-företag.

HV

YRKESPROGRAM
KARLSKOGA

KARAKTÄRSÄMNEN
• Frisörkunskap
• Hantverkskunskap
• Entreprenörsskap

HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR
Drömmer du om att skapa med dina händer, är du kreativ
och gillar hår och make up? Tycker du om att träffa nya
människor? Skulle du vilja jobba inom mode/skönhet och
utvecklas till en skicklig frisör? Då är hantverksprogrammet något för dig.

INRIKTNING
• Frisör

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Tina Edlund
0586-616 81
tina.edlund@karlskoga.se

Hantverksprogrammet frisör ger dig
en stabil grund att stå på under din
utveckling till färdigutbildad behörig
frisör. En frisör arbetar med olika hantverkstekniker inom klippning, styling,
färg, uppsättningar, permanent med
mera. Utbildningen varvar teori med
praktiska övningar på docka och levande modeller. Inom området hår och
kemi får du till exempel veta vad som
händer i håret under en permanent eller vad ett schampo innehåller.

PRAKTISK ÖVNING PÅ FRISÖRSALONG

I vår frisörsalong får du i årskurs 2
och 3 ta emot kunder och träna på allt
som du lärt dig. Du får också lära dig
om yrkets historia, bruduppsättningar,
grunderna inom make up, ansiktsrengöring, ansiktsmassage och handmassage.

MINDRE GRUPPER GER
HÖGRE KVALITET

Vi har ett mycket gott samarbete med
branschen och under din utbildning
har du arbetsplatsförlagt lärande
(APL) under sammanlagt 15 veckor. I
årskurs 3 är du ute på salong två dagar i veckan. APL är en viktig del som
knyter ihop det du lär dig i skolan med
lärandet ute i arbetslivet. Den gör dig
också redo för din eventuella färdigutbildning.

Vi tar in max 16 elever per år för att
på så sätt kunna individanpassa och
skapa kvalitet i vår undervisning. Den
lilla gruppen gör att alla elever blir
sedda och vi får en positiv arbetsmiljö
där alla känner alla, vi blir ett team.
Efter de tre åren erbjuds du att avlägga
ett delprov för att sedan fortsätta din
färdigutbildning på salong innan du
kan avlägga gesällprov för att bli en
behörig frisör med lön enligt avtal. Läs
gärna mer om det på www.frisor.se.
På hantverksprogrammet, frisör, har
du möjlighet att läsa in grundläggande
behörighet till högskolan. Vi hjälper
dig med vilka kurser du ska välja.
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IN

YRKESPROGRAM
KARLSKOGA

KARAKTÄRSÄMNEN
• Produktionskunskap
• Produktionsutrustning
• Människan i industrin
• Industritekniska
processer

INDUSTRITEKNISKA
PROGRAMMET
Industritekniska programmet är ett yrkesprogram för dig
som till exempel vill arbeta med produktframställning och
svetsning inom teknisk industri. Här får du möjlighet att
med modern datateknik omsätta modeller till
verkliga produkter av hög kvalitet.

• Datorstyrd produktion
• Underhåll och
driftsäkerhet
• Tillverkningsunderlag

INRIKTNINGAR
• Produkt och
maskinteknik
• Svetsteknik

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Arja-Leena Larsson
0586-616 58
arja.leena.larsson
@karlskoga.se

Det kommer i framtiden att vara en fortsatt efterfrågan på industritekniker inom
områden som driftssäkerhet, produkt-,
maskin- och svetsteknik, både i Sverige
och i andra länder. Utbildningen på industritekniska programmet har ett stort
inslag av praktiskt arbete, blandat med
teoretiska baskunskaper. Att utveckla
förmågan att vara nytänkande och se
möjligheter är ett givet inslag i utbildningen. Du får lära dig att använda olika
typer av industriteknisk utrustning,
bearbeta material och kvalitetssäkra
resultatet. Du lär dig de moment som
en produktionsprocess består av och får
insikt om råvaror, energi och miljö.

BÖRJA JOBBA DIREKT

produktionstekniker, produktionsplanerare, teknisk säljare, konstruktör och
produktionschef.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att planera
dina studier. Be din studie- och yrkesvägledare om hjälp med vilka kurser du
behöver läsa.

INRIKTNINGAR
Produkt- och maskinteknik
Inriktningen lär dig hantera industriell
utrustning och bearbeta olika material
i maskiner, med mycket hög noggrannhet. Efter gymnasiet kan du arbeta
som maskinoperatör, men också inom
design, konstruktion och produktion.

Industritekniska programmet gör dig
redo för arbetslivet direkt efter gymSvetsteknik
nasiet. Väljer du att läsa vidare efter
Du lär dig olika tekniker och arbetsmogymnasiet är karriärvägarna många
inom det industritekniska området, som ment för att svetsa och bearbeta plåt.
exempel kan nämnas maskiningenjör,

COLLEGESTATUS
Industritekniska programmet är certifierat
Teknikcollege, vilket ges till utbildningar av hög

kvalité som uppfyller vissa kriterier. Det innebär
också ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Läs mer på www.teknikcollege.se
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NA

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
KARLSKOGA

KARAKTÄRSÄMNEN
• Matematik
• Biologi
• Fysik
• Kemi

INRIKTNINGAR
• Naturvetenskap

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Arja-Leena Larsson
0586-616 58
arja.leena.larsson
@karlskoga.se

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Gillar du naturorienterande ämnen som biologi, fysik och
kemi? Är du en teoretiker som även gillar experiment och
laborationer? Då ska du välja naturvetenskapsprogrammet.
Här får du den bredaste högskolebehörigheten och en
utmärkt grund för vidare studier.
På naturvetenskapsprogrammet får
du kunskap om hur naturen fungerar
och hänger samman, vilka livsvillkor
som finns, olika kemiska processer
och fysikaliska fenomen. Mycket av
utbildningen består av en mix mellan
teori, experiment, laborationer och
fältstudier.
Matematik är ett centralt ämne i Naturvetenskapsprogrammet och ett mycket
viktigt hjälpmedel både när det gäller
modeller och analyser.
Programmet ger dig även en inblick
i hur naturvetenskapens idéer och
teorier har utvecklats genom åren. En
annan viktig del i utbildningen är att
lära sig argumentera och uttrycka sina
tankar och idéer om naturvetenskap
och matematik i både tal och skrift.
Vi erbjuder naturvetenskapsprogrammets inriktning Naturvetenskap med
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fokus på biologi, fysik, kemi och matematik. Efter studenten kan du söka
fritt bland alla högskoleutbildningar
och du kan bli i stort sett vad du vill,
till exempel läkare, lärare, kemist, arkitekt, journalist eller civilingenjör.

RL

YRKESPROGRAM
KARLSKOGA

KARAKTÄRSÄMNEN
• Hygienkunskap
• Matlagning
• Servering
• Mat och dryck
i kombination
• Livsmedels- och
näringskunskap
• Måltids- och
branschkunskap
• Service och bemötande

INRIKTNING
• Kök och servering

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Tina Edlund
0586-616 81
tina.edlund@karlskoga.se

RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET
Drömmer du om att jobba med mat, servering och dryck?
Gillar du att laga mat, skapa härliga måltidsupplevelser
och ge bra service? Vill du ha en utbildning som kan ta
dig till resten av världen? På programmet blandas teori,
praktik och arbete i vår egen restaurang för att ge dig de
kunskaper som behövs för att direkt efter examen kunna
arbeta inom restaurang- och livsmedelsbranschen.
Utbildningen ger dig under de två
första läsåren grunderna i matlagning,
servering och livsmedelsproduktion.
Inför det tredje och sista året väljer du
fördjupad inriktning inom matlagning
eller servering. Restaurang- och livsmedelsprogrammet ger dig en mycket
god inblick i yrkesrollen, bland annat
genom praktiken som ger dig en verklig förståelse för branschen och yrket.

SAMARBETE FÖR EN LYCKAD
HELHETSUPPLEVELSE
Måltiden som helhet är central i utbildningen och för att skapa en helhetsupplevelse krävs god kunskap om mat
och dryck men även inom områden
som service, näringslära, kommunikation, planering och ekonomi. För att du
ska få lära dig i en verklig miljö driver
vi Restaurang Möckeln med lunchservering och bokningar där du får arbeta
med mat och servering direkt mot
gäster. Att jobba med cateringuppdrag
ingår också i utbildningen.
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NÄRODLAT OCH INTERNATIONELLT
SKAPAR DYNAMIK
Matkulturen blir mer och mer internationell. Samtidigt ökar efterfrågan
på lokala och närodlade råvaror vilket
skapar en mångkulturell dynamik
inom restaurangbranschen. Därför
finns det inslag i utbildningen som
behandlar andra länders matkulturer
och arbetssätt. Ytterligare moment i utbildningen är arbetsmiljö, försäljning,
hygien, specialkoster och alkoholservering. Etiska aspekter diskuteras också,
såsom djurhållning, odling, transporter
och förädling. Du kommer att lära dig
knepen för att framgångsrikt bemöta
och få verktygen för att presentera
varor på ett inbjudande sätt.
Efter examen kan du även välja att
läsa vidare på yrkeshögskola, olika
restaurangutbildningar i Sverige och
utomlands eller läsa in grundläggande
högskolebehörighet för vidare studier
på högskolan.

SA

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
KARLSKOGA
DEGERFORS

KARAKTÄRSÄMNEN
• Samhällskunskap
• Historia
• Filosofi
• Psykologi
• Moderna språk

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Är du nyfiken, vetgirig och intresserad av att läsa, skriva
och diskutera? Vill du veta varför samhället fungerar som
det gör, i Sverige och i andra länder? Vill du veta varför
vi människor är så lika men ändå så olika? I så fall är
Samhällsvetenskapsprogrammet rätt val för dig.

• Media

INRIKTNINGAR
• Beteendevetenskap
• Samhällsvetenskap
• Medier, information och
kommunikation

SÖKBAR MED
• Ishockey
(Samhällsvetenskap,
Medier, information och
kommunikation)
• Fotboll
(Beteendevetenskap)

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Karlskoga
Arja-Leena Larsson
0586-616 58
arja.leena.larsson
@karlskoga.se
Degerfors
Rose-Marie Gustafsson
0586-617 37
rosemarie.gustafsson@
karlskoga.se

Samhällsvetenskapsprogrammet foku- OLIKA INRIKTNINGAR I
serar på tre saker: människan, samhäl- DEGERFORS OCH KARLSKOGA
let och samspelet mellan dem båda. Det Utbildningen lägger grunden för
är ett program där du får en chans att
fortsatta studier inom ett brett samfördjupa dig i frågor som
hällsvetenskapligt område, till exempel
journalistik, medier, ekonomi, beteen• varför ser samhället ut som det
devetenskap och statsvetenskap. Vi ergör?
bjuder tre inriktningar på programmet
• hur formas vi som människor av
som alla ger samma behörighet.
vår omgivning och hur påverkar vi
den?
Beteendevetenskap (Degerfors)
• vem har makten i samhället och
Inom inriktningen Beteendevetenskap
hur kan man själv förändra det?
fördjupar du dig i bland annat peda• vilka likheter och skillnader finns
gogiskt ledarskap, entreprenörskap,
mellan oss i Sverige och människor sociologi samt lärande och utveckling.
i andra delar av världen?
Samhällsvetenskap (Karlskoga)
Inom inriktningen Samhällsvetenskap
På Samhällsvetenskapsprogrammet är
fördjupar du dig i bland annat samtempot högt och du får ta mycket eget
hällsvetenskap, historia och geografi.
ansvar vilket gör att du tränas inför
högskolan. Eftersom du blir säkrare på Medier, information och kommunikaatt tala inför grupp, att läsa längre tex- tion (Karlskoga)
ter och att skriva vetenskapliga arbeten Inom inriktningen MIK fördjupar du
blir du väl förberedd för universitetet.
dig i bland annat information och komVi gör också vårt yttersta för att du ska munikation. Du studerar nya och sofå möjlighet till studieresor utomlands. ciala medier samt arbetar ofta praktiskt
Du får här en möjlighet att lära känna
med foto, text, ljud och film.
dig själv, hur du tänker och att utvecklas som person.
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TE

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
KARLSKOGA

KARAKTÄRSÄMNEN
• Teknik
• Fysik
• Kemi
• Webbutveckling
• Programmering
• Design
• Produktutveckling
• Matematik

INRIKTNINGAR
• Design- och
produktutveckling
• Informationsoch medieteknik

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Arja-Leena Larsson
0586-616 58
arja.leena.larsson
@karlskoga.se

TEKNIKPROGRAMMET
Är du kreativ och intresserad av teknik och/eller design?
Vill du lära dig om teknikens roll i samhället? Eller har du idéer
som kan revolutionera Internet? Då är teknikprogrammet något
för dig. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik
och tekniska processer och lägger grunden för fortsatta studier i
teknik och naturvetenskap på högskolan.
Utbildningen handlar om teknikens
roll i samspelet mellan människa och
natur och möjligheterna att med hjälp
av teknik skapa ett hållbart samhälle.
Fysik, teknik, kemi och matematik är
viktiga ämnen som du studerar på teknikprogrammet. I både fysik och kemi
handlar mycket om att undersöka,
beskriva och sätta olika naturhändelser
i ett system och koppla det till tekniska
processer. Matematik är grunden för
all naturvetenskap som hjälper dig
att förstå, förklara och analysera olika
naturlagar, samband och fenomen.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG LÖSNING
På teknikprogrammet får du utlopp
för din nyfikenhet, uppfinningsrikedom och problemlösningsförmåga. Du
får lära dig de olika stegen för teknikutveckling; behovsanalys, idéutveckling, design, konstruktion, produktion,

TEKNIKCOLLEGE
Teknikprogrammet är certifierat Teknikcollege,
vilket ges till utbildningar av hög kvalité som
uppfyller vissa kriterier. Det innebär också ett nära
samarbete med det lokala näringslivet. Du knyter
värdefulla kontakter som kan ge möjligheter till
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försäljning, förbrukning och återvinning.
Längs vägen får du även lära dig att
modellera, simulera, rimlighetsbedöma,
se och bedöma samband, dra slutsatser
och argumentera för dina tankar och
idéer. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det ger en bra
grund för fortsatta studier inom det tekniska området, men är tillräckligt brett för
att även ge behörighet för andra områden.

INRIKTNINGAR

Informations- och medieteknik
Inriktningen ger dig kunskaper inom programmering, digitala media, webbutveckling och hur både datorer och nätverk
fungerar.
Design- och produktutveckling
Inriktningen har fokus på hur man designar och skapar nya produkter. Det omfattar även hållbarhet och tillverkningssätt.

bland annat sommarjobb. Några företag som är
engagerade i utbildningen är BAE Systems, Outokumpu, Partnertech, Deform, Bharat Forge, Br.
Axelssons Plåtslageri och Karlskoga CNC Quality.
Läs mer på www.teknikcollege.se

VF

YRKESPROGRAM
KARLSKOGA

KARAKTÄRSÄMNEN
• VVS-teknik
• Praktisk ellära
• Systemuppbyggnad
• Värmelära
• Verktygs- och
materialhantering

INRIKTNING
• VVS

SÖKBAR MED
• Ishockey

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Arja-Leena Larsson
0586-616 58
arja.leena.larsson
@karlskoga.se

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET
Vill du ha ett omväxlande och kreativt arbete som ligger i
tiden? Är du praktiskt lagd och vill arbeta med installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem? Gillar du att
lära dig på plats i riktig miljö? Då är vår utbildning inom VVS
något för dig.
Programmet ger dig kunskap om uppbyggnad, installation och underhåll av
olika vatten-, avlopp- och värmeinstallationer liksom vilka branschregler och
bygglagar som gäller. Vi utbildar dig i
de verktyg och förekommande vvsmaterial som används inom branschen.
Svetsning med olika metoder är också
en stor del inom utbildningen.

ENERGI- OCH MILJÖFRÅGOR
ALLT VIKTIGARE
I utbildningen lär du dig att optimera
och anpassa olika värme-, avlopps-,
vatten- och ventilationssystem för att
minska energiåtgång och miljöpåverkan. Du får även praktisk kunskap om
miljö, ekologi och resursanvändning.
Du lär dig vilka system och produkter som passar bäst vid nybyggnad,
ombyggnad, reparation, underhåll och
installation.
En annan viktig del av studierna handlar om att utveckla den sociala kompetensen och servicekänslan. Yrkena som
väntar efter studenten kräver kontakter med entreprenörer, beställare och
kunder och en nyckel till framgång är
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att kunna ta hand om dem på bästa
sätt.

LÄR DIG YRKET I VERKLIG MILJÖ
Programmet innehåller mycket
praktisk träning och du får även öva
dina färdigheter på en riktig arbetsplats under de olika APL-perioderna
(arbetsplatsförlagt lärande). Där lär du
dig yrket i en verklig arbetsmiljö och
får känna på yrkeskulturen och hur
det fungerar med arbetskamrater och
teamwork. Efter gymnasiestudierna
när du fått din yrkesexamen kan du
börja arbeta inom området men för att
bli licensierad VVS-montör krävs
ytterligare lärlingstid på 3 200 timmar.

VO

YRKESPROGRAM
KARLSKOGA

KARAKTÄRSÄMNEN
• Vård- och omsorg
• Hälsopedagogik
• Medicin
• Psykiatri
• Psykologi

STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE
Arja-Leena Larsson
0586-616 58
arja.leena.larsson
@karlskoga.se

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Tycker du om att ta hand om och vårda människor som
behöver din hjälp? Vill du ha ett viktigt arbete som ger dig
mycket tillbaka? Vill du arbeta inom ett område med många
olika karriärvägar? Då är vård- och omsorgsprogrammet
något för dig. Jobb finns – både i Sverige och utomlands!
Vård- och omsorgsprogrammet passar
dig som tycker om att samarbeta, ta ansvar för dig själv och andra samt siktar
på att få ett yrke med mycket människokontakt. Du lär dig mycket om hur
vi människor fungerar och vilka behov
vi kan ha av omvårdnad och omsorg.
Du får även kunskap om hur kroppen
är uppbyggd, om vanliga sjukdomar
och hur de kan botas eller förebyggas.
Särskilt viktigt är att du får ökade kunskaper om hur människor kan reagera
då de är sjuka eller hamnar i en svår
situation. Under utbildningen har du
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, som ger dig en inblick i ditt
kommande yrkesliv.

HÄLSOPERSPEKTIV OCH
MÄNNISKORS LIKA VÄRDE
Vi utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig
värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Du får utveckla dina kunskaper om

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE
Programmet är ett certifierat Vård- och
omsorgscollege vilket innebär att utbildningen
är kvalitetssäkrad. Vi har ett nära samarbete med
Region Örebro län och kommunerna för att hela

människan i olika åldrar ur biologiska,
psykologiska, sociala, kulturella och
existentiella aspekter. Hälsoperspektivet och livstilens betydelse för en god
hälsa löper som en röd tråd genom
utbildningen.

VÅRDEN - EN SPÄNNANDE VÄRLD I
STÄNDIG FÖRÄNDRING
Vården är en framtidsbransch och
den medicintekniska utvecklingen går
snabbt vilket ger möjlighet till många
olika karriärvägar. Behovet av kunniga
medarbetare ökar kraftigt de närmaste åren. Efter utbildningen kan du
välja att arbeta direkt som exempelvis
undersköterska eller personlig assistent eller läsa vidare till bland annat
sjuksköterska. Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Genom
att läsa engelska och matematik som
individuellt val har du högskolebehörighet direkt efter gymnasiet.

tiden förnya utbildningen och anpassa den efter
verkligheten. Samarbetet gör att vi kan garantera
dig kvalitativ praktik med utbildade handledare.
Du knyter värdefulla kontakter som kan ge möjligheter till bland annat sommarjobb.
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IM
KARLSKOGA
DEGERFORS

INTRODUKTIONSPROGRAM
FÖR DIG SOM ÄNNU
INTE ÄR BEHÖRIG

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är klar med
grundskolans kurser. Målet är att bli behörig till gymnasiet.
Programmen finns i både Karlskoga och Degerfors.

Vilket introduktionsprogram du kan läsa beror på
vilka ämnen du saknar behörighet i. Ta kontakt med
studie- och yrkesvägledaren på din skola för att diskutera dina möjligheter.

PREPARANDUTBILDNING

För dig som saknar ett eller flera av de godkända
betyg från grundskolan som krävs för behörighet
till ett nationellt program. Här kan även du som är
behörig till yrkesprogram, men inte högskoleförberedande program studera. Kompletteringarna ska
klaras av på ett år.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL

För dig som inte är behörig men har siktet inställt på
ett yrkesprogram. Du följer kurserna på ett yrkesprogram samtidigt som du läser den kurs som saknas
för behörighet. Programinriktat individuellt alternativ (=IMPRO) söks på samma sätt som till nationellt
program. Grundskolekursen ska klaras av på ett år.

YRKESINTRODUKTION

En yrkesinriktad utbildning som underlättar etableringen på arbetsmarknaden eller att komma in
på ett yrkesprogram. Undervisningen kombineras
med praktik på en arbetsplats. Yrkesintroduktion
(IMYRK) söks på samma sätt som till nationellt program. Utbildningen läser du i Degerfors.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna
läsa vidare i gymnasieskolan. Du saknar en stor del
av de godkända betyg som krävs för att komma in
på ett nationellt program.

SPRÅKINTRODUKTION

För dig som har ett annat modersmål än svenska och
nyligen kommit till Sverige. Du saknar de godkända
betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram
och behöver en utbildning med tyngdpunkt i det
svenska språket.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Tina Edlund, Karlskoga
0586-616 81
tina.edlund@karlskoga.se

Rose-Marie Gustafsson, Degerfors
0586-617 37
rosemarie.gustafsson@karlskoga.se
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KARLSKOGA

GYMNASIESÄRSKOLAN
VÅRA PROGRAM
• Administration, handel
och varuhantering
• Fastighet, anläggning
och byggnation
• Hotell, restaurang
och bageri
• Individuella program

MER INFORMATION
OM PROGRAMMEN
HITTAR DU PÅ

www.mockelngymnasiet.se

HAR DU FRÅGOR,
KONTAKTA:
Tf rektor
Jimmy Andersson
0586-613 19

Våra utbildningar vänder sig till dig som gått ut den
obligatoriska grundsärskolan. Vår målsättning är att
förbereda dig för vuxenlivet när det gäller både arbete,
boende och fritid.

UTBILDNING ANPASSAD
EFTER DIG

Våra program är fyraåriga och du
har en individuell studieplan som
ligger till grund för din utbildning.
Vid skolstart görs en kartläggning
och tillsammans med dig utformar
vi studieplanen som innehåller både
kortsiktiga och långsiktiga mål.

FLERA PROGRAMVAL OCH
MODERNA TEKNISKA
HJÄLPMEDEL

På gymnasiesärskolan erbjuder vi
flera program och du kan välja att
läsa mot ett yrke eller träna dig för
att bättre kunna hantera vardagen.
Hos oss finns en stor variation och
vi anpassar utbildningen efter dina
behov. I alla program ingår boende,
matlagning och fritidskunskap för
att förbereda dig för livet efter skolan. Dessutom finns flera kurser som
du kan välja utifrån dina intressen
och behov.
Vi använder moderna tekniska hjälpmedel i undervisningen, som till
exempel läsplattor. Det ger möjlighet
till individuella läromedel och våra
pedagoger kan anpassa materialet
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efter varje elevs utvecklingsnivå. För
elever med motoriska svårigheter är
det ett mycket bra hjälpmedel. Efter
avslutade gymnasiestudier finns möjlighet att studera vidare inom Särvux.

PRAKTIK

Våra elever varvar lärande på skolan
med arbetsplatsförlagd utbildning/
praktik eftersom det ger en större
möjlighet till både anställning och
personlig utveckling.

HÖG PERSONALTÄTHET

Vi har hög personaltäthet med god
kompetens att möta elever med
olika bakgrund och förutsättningar.
Vår gymnasiesärskola är uppbyggd
kring samarbete och inkludering
med det vanliga gymnasiet.
Det betyder att våra elever får
möjligheter att samspela med övriga
elever och i vissa fall inkluderas i
gymnasieskolans undervisning.

Kom gärna och prova på att
studera hos oss under en eller
flera perioder. Dina behov styr.

HUR SÖKER JAG
TILL GYMNASIET?
BEHÖRIGHET

Du som går i årskurs 9 i Örebro län söker via
https://gymnasieantagningen.orebro.se
(Dexter).
I januari får du information och inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare.
I ansökan anger du vilket program du söker
i första, andra och tredje hand. När du gjort
ditt val skriver du ut ansökan, skriver under
och lämnar den till din studie- och yrkesvägledare.

För att bli antagen till ett nationellt program måste
du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. För ett yrkesprogram måste du ha godkänt i ytterligare fem ämnen,
det vill säga totalt åtta. För de högskoleförberedande
programmen gäller godkända betyg i nio ämnen till,
sammanlagt tolv.
För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen
ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara
geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen måste du ha godkänt i biologi, fysik och
kemi.

Övriga sökande som är folkbokförda i
Örebro län
Fyll i ansökningsblanketten (som du hittar
på www.orebro.se). Har du studerat utanför
Örebro län bör du ta kontakt med din studieoch yrkesvägledare innan du söker.

ANTAGNINGSBESKED
OCH RESERVPLATSER

Det slutgiltiga antagningsbeskedet får du via Dexter
i början av juli. Har du även sökt utbildning utanför
länet eller på friskolor som inte antagningsenheten i
Örebro sköter antagningen för kan du få flera antagningsbesked. Det är viktigt att du följer anvisningarna i respektive besked och svarar inom det datum
som finns angivet, annars riskerar du att mista din
plats. Efter den slutliga antagningen börjar reservantagningen.

Skicka ansökan till:
Gymnasieantagningen
Box 31110, 701 35 Örebro

Är du folkbokförd i en kommun utanför
Örebro län skickar du ansökan till antagningskansliet i din hemkommun.
Om du ångrar ditt val under ansökningsperioden
finns det möjlighet att göra omval under våren.

NATIONELL
IDROTTSUTBILDNING (NIU)

Du som vill söka till en nationell idrottsutbildning (NIU) måste göra två ansökningar. En till ditt
idrottsförbund, läs mer på sidan 7, och en vanlig
gymnasieansökan via webben till det program du
vill läsa och som är möjligt att kombinera med NIU.

SISTA ANSÖKNINGSDAG

15 FEBRUARI 2018
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KONTAKT
STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE PÅ
MÖCKELNGYMNASIET

MÖCKELNGYMNASIET KARLSKOGA
Mårbackavägen 7
691 83 Karlskoga
0586-610 00 (vxl)

Rektorer
Eva Eriksson Öhrn, 0586-616 36
eva.erikssonohrn@karlskoga.se

ARJA-LEENA LARSSON

0586-616 58
arja.leena.larsson@karlskoga.se
Program
Bygg, Estetiska, El och energi, Fordon och
transport, Industritekniska, Natur, Samhällsvetenskap (samhällsvetenskap, medier,
information och kommunikation), Teknik, VVS
och fastighet, Vård och omsorg

TINA EDLUND
0586-616 81
tina.edlund@karlskoga.se

Leena Jonsson-Arndt, 0586-616 04
leena.jonssonarndt@karlskoga.se
Elisabet Nielsen, 0586-617 60
elisabet.nielsen@karlskoga.se

MÖCKELNGYMNASIET DEGERFORS
Parkgatan 2
693 80 Degerfors
0586-610 00 (vxl)
Rektor

Program
Handel och administration, Hantverk,
Restaurang och livsmedel, Introduktionsprogram Karlskoga

Claes Vitez, 0586-614 86

ROSE-MARIE GUSTAFSSON

Mårbackavägen 7
691 83 Karlskoga
0586-610 00 (vxl)

0586-617 37
rosemarie.gustafsson@karlskoga.se
Program
Barn- och fritid, Bygg- och anläggning,
Ekonomi, Samhällsvetenskap (beteendevetenskap), Introduktionsprogram Degerfors

claes.vitez@karlskoga.se

GYMNASIESÄRSKOLAN

TF rektor
Jimmy Andersson 0586-613 19
jimmy.andersson@karlskoga.se

WWW.MOCKELNGYMNASIET.SE
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Möckelngymnasiet är det gemensamma kommunala
gymnasiet i Karlskoga och Degerfors och finns på båda orterna.
Här studerar cirka 1 250 elever på 15 nationella program, fem
introduktionsprogram eller gymnasiesärskola.

WWW.MOCKELNGYMNASIET.SE

