VÄLKOMMEN TILL ÅKRAHÄLL

2021-2022

VI ENGAGERAR OSS FÖR
ATT DU SKA LYCKAS!
På Åkrahällskolan tänker vi ”engagemang”. Det betyder att alla lärare
anstränger sig lite extra för att du ska nå dina mål. Det innebär också att
alla som jobbar på Åkrahäll vill skapa de bästa förutsättningarna runt
dina studier så att du har förutsättningar att lyckas.
Men det betyder också att vi har höga förväntningar
på ditt eget engagemang när det gäller dina studier
och ditt lärande. Vi gör vårt bästa för ditt bästa, för
att du ska kunna prestera ditt bästa.
Vårt gemensamma engagemang leder till att
Åkrahäll har mycket goda resultat om man jämför
med andra gymnasieskolor.* Resultat som står sig
genom åren och som gör oss glada och stolta.
Det motiverar oss också att jobba vidare och bli
ännu bättre!
Eleverna på Åkrahäll brukar säga att lärarna på
skolan inte bara ser till faktakunskaper utan ser till
hela elevens personliga utveckling. Det tror jag är en
av anledningarna till att eleverna trivs så bra här.
Här kan man vara sig själv och vara stolt över det.
Om man trivs och har kul är det också lättare att lära
sig saker!
* Källa: Öppna jämförelser av gymnasieskolor, Sveriges kommuner och
landsting (SKL).

Här på Åkrahäll har du stora förutsättningar att hitta
roliga och intressanta kurser – vi har många olika
kurser och utbildningar att erbjuda.
Antingen du vill välja ett yrkesprogram med goda
jobbmöjligheter eller ett högskoleförberedande
program som rustar dig för vidare studier.
Du kan dessutom åka på studieresor och
språkutbyten eller utveckla ditt musikintresse.
Välkommen till en skola där trivsel och goda
resultat är det viktigaste!

Gunilla Pettersson,
gymnasiechef Åkrahäll
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ÖPPET HUS

Öppet hus!

Åkrahäll
5 november 2020*
kl 17.00-19.30

Välkommen!

*Med reservation för ändring

DIN TID PÅ ÅKRAHÄLL
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TRE BRA ÅR PÅ ÅKRAHÄLL
Du har tre viktiga år framför dig – och därför är det viktigt att du trivs. På Åkrahäll gör vi
allt vi kan för att ge dig en riktigt bra gymnasietid. Allt från introduktionsveckan och
ända fram till studenten!
Första veckan
För att du ska få en så bra start som möjligt ordnar vi
trivselaktiviteter och samarbetsövningar under första veckan.
Första dagen är det endast nya elever på skolan och
klassföreståndaren möter upp sina elever på skolgården. Vid
lunchtid är du välkommen till dukat bord i matsalen där du äter
klassvis tillsammans med klassföreståndaren. Vi vill att du ska
känna dig välkommen och lära känna lärare och klasskamrater
redan från början samt att du ska känna dig trygg från dag ett.
Elevrådet
Elevrådet på Åkrahäll arbetar för att din tid som elev ska bli så
minnesvärd som möjligt. Det främsta syftet med vår
verksamhet är att sätta guldkant på tillvaron för dig.
Elevrådet på Åkrahäll har funnits i många år och har stolta
traditioner att falla tillbaka på. Vi organiserar fester, skolkatalog
och festligheter vid skolavslutningen.
Vi jobbar även med elevernas arbetsmiljö på andra sätt,
exempelvis genom förebyggande aktiviteter.
Elevrådets styrelse väljs på årsmötet, där två representanter
från varje klass deltar. Elevrådsmötena är även styrelsens kanal
till alla elever på skolan – det är där du som elev ska bidra med
förslag och åsikter. Det är viktigt att så många som möjligt får
delta i tyckande och tänkande kring det vi gör.

Lokal styrelse
Eftersom skolan är till för dig som elev är det självklart för
oss att du också ska kunna fatta beslut i många viktiga frågor.
Därför har vi en Lokal styrelse där elever diskuterar viktiga
frågor tillsammans med skolledning och personal.
Lokal styrelse på Åkrahäll består av elever, lärare,
skolpersonal, skolledning samt politiker och representanter
från näringslivet. Halva Lokala styrelsen består av elever.
Syftet är att elever och personal ska få mer inflytande över
skolans beslutsfattande.
Exempel på frågor för Lokal styrelse är skolans
likabehandlingsplan, skolans arbetsmiljö, ordningsregler,
kontakt med andra skolor och näringsliv, skolans
internationella kontakter, inköp av inventarier, materiel och
läromedel samt fördelning av dessa.
Öppet hus!
Att välja skola och gymnasieprogram är ett viktigt steg i livet.
Det bästa du kan göra är att besöka olika skolor och olika
program. Träffa elever och lärare, titta på lokaler och bilda dig
en egen uppfattning. Då vet du också vad som passar dig.
Vi har Öppet hus på Åkrahäll varje höst då vi presenterar
skolan och våra program. Det är även till för dig som redan går
på skolan. Ta gärna med dig dina föräldrar, släkt och vänner.
Alla som vill besöka skolan är välkomna!
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SKOLMAT

I VÅR MATSAL ÄR DU DEN
VIKTIGASTE GÄSTEN
För att du ska kunna prestera i skolan och må bra så behöver du näringsrik mat. Allt
mer forskning visar att skolmaten har stor betydelse för din prestationsförmåga. Det
handlar helt enkelt om energi in och energi ut.
I Åkrahälls matsal jobbar engagerad personal som gör
guldkant på tillvaron. Vi anordnar olika temaveckor med mat
från olika tidsepoker och länder. Här finns också en fräsch
salladsbar och ofta nybakat bröd.
Vad vore våren utan kökets grillfest? Köket ordnar också med
färdkost till studieresor och utflykter.

Matrådet
På skolan finns ett matråd, som träffas regelbundet och
diskuterar maten och matsalen. Matrådet består av
elevrepresentanter, skolledning samt representanter för
måltidspersonal och övrig personal.

ELEVHÄLSAN
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ELEVHÄLSAN SAMVERKAR FÖR ATT
GE DIG DET STÖD DU BEHÖVER
Inom elevhälsan på Åkrahäll samverkar skolsköterska, kurator, studie- och
yrkesvägledare, specialpedagog samt speciallärare för att alla elever ska nå sina
mål och känna trygghet under gymnasietiden.
Har du behov av stöd eller hjälp är du välkommen att kontakta
någon av oss i elevhälsan. Vi ser till helheten och försöker alltid
tillgodose dina individuella behov. Vi stöttar klassföreståndarna
i deras arbete med klasserna både på individ- och gruppnivå
och ingriper tidigt mot mobbning.
Föräldrarna har en viktig roll eftersom de känner sitt barn bäst.
Därför betyder ett samarbete mellan hem och skola mycket
även på gymnasiet.

Vi finns för dig
Studietiden under gymnasieåren har stor betydelse för din
utveckling. Du kan räkna med att elevhälsan finns till för dig.
Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har några
funderingar.
Se kontaktuppgifter på www.akrahall.se.
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INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
För dig som inte är behörig till ett nationellt program finns introduktionsprogrammen.
Det finns fyra olika spår beroende på dina förutsättningar.
Programinriktat val
Programinriktad val syftar till att elever ska få en utbildning
som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart
som möjligt kunna anta till det nationella programmet. Det
nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara
både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.
En elev är behörig som har:
svenska/svenska som andraspråk och engelska samt fyra andra
ämnen eller
svenska/svenska som andraspråk och matematik samt fyra
andra ämnen eller
svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt
tre andra ämnen.
Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och
för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i
förväg och vara sökbar.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända
betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en
yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett
yrkesprogram eller få ett arbete. På yrkesintroduktion kan det
ingå både ämnen från grundskolan som eleven inte är behörig i
och kurser från nationella program på gymnasiet.
Det kan också ingå kurser från yrkespaketen.
Individuellt alternativ
Individuellt alternativ ska hjälpa dig vidare till
yrkesintroduktion, annan utbildning eller till arbetsmarknaden.
Utbildningen vänder sig till dig som inte har de godkända
betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.
Språkintroduktion
Språkintroduktion ska ge dig som nyligen anlänt till Sverige
en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket. Du ska
därefter kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan
utbildning.
Kontaktperson:
Ketty Franzén, ketty.franzen@nybro.se.

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN IM

Lana Zeibak, 18, kom till Sverige för cirka två och ett
halvt år sedan och läser introduktionsprogrammet
språkintroduktion på Åkrahällskolan.
– IM är jättebra. Här finns bra lärare som hjälper eleverna att
utveckla sina kunskaper. Lärarna är väldigt hjälpsamma och det
är viktigt eftersom det kan vara svårt att lära sig ett nytt språk
och nya ämnen, säger Lana Zeibak.
Vad har varit svårast?
– Det är språket. Åkrahällskolan är min första skola i Sverige
och i början förstod jag nästan ingenting, det var jättesvårt.
Men jag gillar språk och tycker det är kul att lära sig svenska.
– En annan sak som var svår i början var att man fick helt nya
klasskamrater som man skulle lära känna, alla med olika
bakgrund. Men lärarna har gjort ett jättebra jobb med att skapa
bra stämning. I min klass är vi tio elever som inte alls kände
varandra i början, men nu är vi alla vänner och trivs bra ihop.
Det är jätteroligt.
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Vad har varit den största utmaningen med språket?
– Det är många nya ord man måste lära sig, men det svåraste
är hur man pratar i vardagliga sammanhang. Det går inte att
bara lära sig ord i klassrummet. Men jag har fått stor hjälp av
lärarna, och känner verkligen att de vill att jag ska få bra
betyg i alla ämnen.
Hur är det att läsa på IM, Introduktionsprogrammen?
– Jättebra och roligt. Vi har även något som heter arbetspass,
där man får tid till att jobba med svåra uppgifter och
inlämningar. Man får bra hjälp av lärarna och jag tycker att det
fungerar väldigt bra.
Vad drömmer du om i framtiden?
– Först och främst vill jag läsa ett nationellt gymnasieprogram,
som Ekonomiprogrammet, här på Åkrahällskolan. Men om
vi tittar längre fram i tiden så drömmer jag om att starta eget
företag!
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YRKESPROGRAM - EE, FT, HVF, HVG, VO

YRKESPROGRAM
Efter ett yrkesprogram ska du vara förberedd för yrkeslivet. Utbildningen ska hålla hög
kvalitet och leda till skicklighet i yrket och det ska vara möjligt att påbörja en yrkesbana
direkt efter utbildningen eller söka till yrkeshögskolan.
Behörighet
För att komma in på ett yrkesprogram behöver du ha godkänt
betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik
och i minst fem andra ämnen. Totalt behöver du ha lägst
betyget E i minst åtta ämnen.

Europass
Du som får en yrkesexamen får ett Europass. Europassen
förenklar för arbetsgivare att förstå betyg från andra
EU-länder och gör det på så vis enklare för dig att söka
jobb och utbildning i hela EU.

Vidare studier
När du uppnått kraven för en yrkesexamen har du
grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Under senare
delen av årskurs 1 har du möjlighet att välja till kurser så att
du även får grundläggande behörighet för högskolestudier.
Du kan också välja att läsa in kurser efter din gymnasietid
på vuxenutbildningen för att bli behörig till högskola och
universitet.

Yrkesexamen — kvalitetskvitto för ett framtida
arbete
Krav för en yrkesexamen:
Betyg i 2 500 poäng
Lägst betyget E i kurser som omfattar minst 2 250 poäng
Betyget E i gymnasiearbetet
Lägst betyget E i:
- svenska 1 alternativt svenska som andraspråk 1*
- matematik 1
- engelska 5
- programgemensamma ämnen omfattande 400 poäng.

APL
På yrkesprogrammen genomförs minst 15 veckor av
utbildningen på en arbetsplats, APL (arbetsplatsförlagt
lärande).

”

Förbereder dig
för arbetslivet

* svenska som andraspråk har du rätt att läsa om du har ett annat
modersmål än svenska
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PROGRAM: EE

EL- OCH
ENERGIPROGRAMMET
Ett yrkesprogram för dig som vill ha en bred och utmanande utbildning inom områdena
elteknik, energiteknik eller IT. Din framtid kan vara elektriker inom
eldistribution/elinstallation, tekniker/installatör på energisidan, nätverks- eller
servicetekniker med dator- och kommunikationsteknik eller tekniker/installatör av
teknik för till exempel smarta hem- och konferensanläggningar.
El- och energiprogrammet är en treårig utbildning som
innehåller grundläggande kunskaper i IKT, elektronik, energi,
mediadistribution och elteknik.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår med minst 15 veckor.
Kanske de 15 viktigaste veckorna på din väg mot yrkeslivet.
Två inriktningar
Elteknik är inriktningen du väljer för att skaffa dig kunskaper i
att installera, underhålla och reparera elanläggningar,
eldistributionsnät, larm, styrsystem samt tv- och datanät.
Energiteknik är inriktningen du väljer för att skaffa dig
kunskaper i hållbar energianvändning. Du lär dig att utföra
drift, underhåll och service av energitekniska anläggningar
samt förmåga att lösa praktiska problem inom området.

Vidare studier
Efter examen är du behörig till yrkeshögskolan. Väljer du att
läsa svenska 2 och svenska 3 samt engelska 6 har du även
grundläggande behörighet till högskola. Detta väljer du först till
årskurs 2.
EE passar dig som
• är intresserad av att arbeta med teknik såväl praktiskt som
teoretiskt
• är intresserad av att i framtiden arbeta inom elteknikområdet
• är intresserad av dagens moderna energilösningar
• är intresserad av att i framtiden arbeta inom ett serviceyrke.
Kontaktperson:
Torbjörn Johansson, torbjorn.johansson@nybro.se.
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ELEVINTERVJU EE

Ensam tjej i en klass med 20 killar. Så ser ofta
verkligheten ut på El- och energiprogrammet på
gymnasieskolorna i landet. Det är en
mansdominerad bransch som skriker efter
arbetskraft.

Vad är det bästa med programmet?
– Lärarna, det måste jag säga. Oavsett vilken kurs vi har så får
man väldigt bra hjälp – och sedan måste jag nämna
gemenskapen. Eftersom El har egen lokal blir det en väldigt
stark gemenskap och det är viktigt.

Ida Rosberg är en av få tjejer som läser
El- och Energiprogrammet på Åkrahällskolan.

– En stor fördel med att välja ett program som man själv tycker
är intressant är att det blir mycket lättare att lära sig saker.
Det blir lättare att hålla sig fokuserad på lektionerna, och man
får mycket gratis genom att lägga ned tid på lektionerna. Även
om det krävs att man pluggar hemma, så får man ”grunden” på
lektionerna.

– Jag tycker att det är ett jätteroligt program som känns helt
rätt för mig. Jag tror att många tjejer inte vågar söka El, dels
på grund av att det är många killar på programmet – men också
för en slags rädsla över att man inte skulle klara av det. Men
jag kan lova att man inte ser skillnad på en kille eller tjejs
arbete. Om du är intresserad, så klarar du det, säger Ida.
Varför valde du Åkrahällskolan och El- och
Energiprogrammet?
– Jag bor nära skolan och vet att det är en bra skola, där man
får bra hjälp. Varför ska man åka någon annanstans om man har
möjlighet att läsa på Åkrahäll?

Vad har varit roligast på El- och Energiprogrammet hittills?
– Jag måste nog säga installationerna i båsen, som vi gjorde i
årskurs 2. Sedan tycker jag att motorstyrning, som vi började
med i trean, är väldigt roligt. Där kopplar man ihop olika
kontaktorer, så man kan styra en motor.
Något med programmet som har överraskat dig?
– Att det innehåller så mycket och att det finns stora
valmöjligheter efter gymnasiet!

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET EE

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN		

600

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN		

400

Engelska 5 					100
Historia 1a:1					50
Idrott och hälsa 1					100
Matematik 1a					100
Naturkunskap 1a:1				50
Religionskunskap 1				50
Samhällskunskap 1a:1				50
* Svenska 1					100

Datorteknik 1a					100
Elektromekanik					100
Energiteknik 1					100
Mekatronik 1					100

OBLIGATORISKA KURSER			300
Gymnasiearbete					100
Individuellt val					200
* alternativt svenska som andraspråk.

ELTEKNIK					500
Praktisk ellära					100
Elkraftteknik					100
Elinstallationer 					200
Kommunikationsnät 1				100
PROGRAMFÖRDJUPNING				700
Data- och medianät				100
Fastighetsautomation 1				100
Servicekunskap					100
Elmotorstyrning 					100
Larm, övervaknings- och säkerhetssystem		
100
Mät- och styrteknik				100
ÖVRIGT
Cad 1						50

* ENERGITEKNIK				500
PROGRAMFÖRDJUPNING				700
Elkraftteknik					100
Fastighetsautomation 1				100
Fastighetsautomation 2				100
Mät- och reglerteknik				100
Programmerbara styrsystem			100
Support och hemservice				100
Totalt 2 500 poäng.
* med reservation för ändringar.
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PROGRAM: FT

FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET
Det här är ett yrkesprogram för dig som är intresserad av att arbeta som yrkesförare
inom godstransport. Du får grundläggande kunskaper om tekniken i olika fordon
och att hantera transporter.
Under utbildningen lär du dig fordons funktion och
konstruktion, reparation och service. Inriktningen transport
fördjupar dig mot godstransporter. På utbildningen använder
vi oss av en simulator för tunga fordon, där vi tränar på alla
tänkbara trafiksituationer. Du utbildas till ett serviceyrke som
innebär att du möter människor i din yrkesvardag och
utvecklar dig till en skicklig yrkesperson.
Du tränas i att välja rätt utrustning och metod för att utföra
arbetsuppgifter med hänsyn till både miljö, säkerhet, ekonomi
och kvalitet. Utbildningen ställer stora krav på förmåga till
självständig problemlösning. Vi kvalitetssäkrar vår utbildning
genom Trafikverket.
En inriktning
Inriktningen transport ger dig kunskaper om trafikkunskap och
transportsystem. Utbildningen ger dig grundläggande
kunskaper inför ett arbete som yrkesförare. Du ges möjlighet
till behörigheterna truck, hjullastare, fordonsmonterad kran och
farligt gods-certifikat (ADR) samt körkortsklasserna: B, C, CE
och yrkesförarkompetensbevis (YKB).

Lärling
För dig som vill göra större delen av gymnasieutbildningen på
en arbetsplats finns det möjlighet att ansöka om att läsa
inriktningen lastbil och mobila maskiner som lärling. Antalet
platser är begränsat och du har möjlighet att ansöka om detta
under årskurs 1.
Vidare studier
Efter examen är du behörig till yrkeshögskolan. Väljer du att
läsa svenska 2 och svenska 3 samt engelska 6 har du även
grundläggande behörighet till högskola. Detta väljer du först
till årskurs 2.
FT passar dig som
• har ett grundläggande intresse för tunga fordon
• är intresserad av att arbeta som yrkesförare
• kan tänka dig att i framtiden arbeta inom ett serviceyrke
• vill arbeta i en bransch där det är stor efterfrågan på
arbetskraft.
Kontaktperson:
Peter Dahlström, peter.dahlstrom@nybro.se.
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ELEVINTERVJU FT

Elis Jacobsson pendlar dagligen mellan
Hovmantorp och Nybro för att läsa Fordons- och
transportprogrammet på Åkrahällskolan.
- Jag har alltid varit väldigt intresserad av fordon och
maskiner, framför allt lastbilar. Mitt gymnasieval stod mellan
Bowlinggymnasiet och att läsa Fordon på Åkrahäll, men i
slutändan blev det ett ganska lätt val. Här får jag en utbildning
som kommer leda till att jag får jobba med det jag vill i
framtiden, säger Elis.
Varför blev det Åkrahäll?
- Åkrahällskolan har ett bra rykte. Jag har bland annat
spenderat mycket tid på ett åkeri i Lessebo och de
rekommenderade Åkrahäll.
Vad har varit roligast med utbildningen?
- Körningen, helt klart. Det är nästan så man hoppar ur sängen
på morgonen när man vet att vi ska ut och köra. Det är otroligt
roligt och jag tycker att gymnasietiden har varit en väldigt
positiv upplevelse. Här gör man saker som man verkligen vill

och är intresserad av, och då blir hela skolupplevelsen
mycket bättre.
Vad har ni lärt er på programmet?
- Otroligt mycket. Man lär sig mycket om mycket - från att
jobba i verkstaden där man får kunskap om hur ett fordon
fungerar till att arbeta mer praktiskt. Vi har väldigt
hjälpsamma och bra lärare som alltid gör sitt bästa för att hjälpa
en. Jag har dessutom tagit b-körkort och skolan har stått för
allt - från övningskörning till riskutbildningar, teoriprov och
uppkörning.
Hur går dina framtidstankar?
- Just nu är mitt fokus att börja jobba som lastbilschaufför efter
gymnasiet, men sedan får vi se vad som händer. Man behöver
inte sitta i en lastbilshytt hela arbetslivet bara för att man läser
Fordons- och transportprogrammet. Programmet öppnar många
dörrar och jag funderar bland annat på att bli transportledare.

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET FT

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN		

600

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN		

400

Engelska 5 					100
Historia 1a:1 					50
Idrott och hälsa 1 					
100
Matematik 1a 					100
Naturkunskap 1a:1 				50
Religionskunskap 1 				50
Samhällskunskap 1a:1 				50
* Svenska 1					100

Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden 				
Fordonsteknik – introduktion 			

200
200

OBLIGATORISKA KURSER			300
Gymnasiearbete					100
Individuellt val					200
* alternativt svenska som andraspråk.

TRANSPORT					500
Yrkestrafik 1a					300
Yrkestrafik 1b					200
PROGRAMFÖRDJUPNING				700
Maskinell godshantering				200
Godstrafik					200
Godstransporter – specialisering			
100
Fordonskombinationer – godstransporter		
200
Totalt 2 500 poäng.
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PROGRAM: HA

HANDELS- OCH
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
Du som vill arbeta med försäljning, marknadsföring, inköp, butiksledning eller starta eget
företag i framtiden ska välja Handels- och administrationsprogrammet. Du får en bred
utbildning som förbereder dig för yrkeslivet eller vidare studier. Under studietiden
arbetar du med bland annat Ung Företagsamhet där du får möjlighet att starta och
driva ett eget företag. På Handels- och administrationsprogrammet kommer du få en
lärorik studietid där du får ta del av intressanta studiebesök och mässor med fokus på
kunskap och gemenskap.
Inriktning
Utbildningen ska utveckla dina kunskaper inom försäljning,
entreprenörskap och företagande, där service och
kommunikation är centralt. Inriktningen handel och service
innebär att du fördjupar dina kunskaper inom inköp,
marknadsföring, affärsutveckling, företagsekonomi och
näthandel i olika former och får möjligheten att driva egna
projekt.
I utbildningen ingår cirka 20 veckor arbetsplatsförlagt lärande
som fördelas på årskurs 1, 2 och 3. Under årskurs 3 är du ute
två heldagar varje vecka.
Driva eget UF-företag
Under årskurs 2 startar och driver du ett UF-företag och får
på så sätt utveckla dina kunskaper inom entreprenörskap
och eget företagande.

Vidare studier
Efter din yrkesexamen är du behörig till yrkeshögskolan.
Väljer du att läsa svenska 2, svenska 3 samt engelska 6 har du
även grundläggande behörighet till universitet och högskola.
HA passar dig som
• är intresserad av entreprenörskap och företagande
• är intresserad av ekonomi och försäljning
• tycker om att arbeta med människor, att kommunicera
och ta nya kontakter.
Kontaktperson:
Johan Gustafsson, johan.gustafsson@nybro.se.
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ELEVINTERVJU HA

Isak Gustafsson, HA18, läser tredje året på
Handels- och administrationsprogrammet på
Åkrahällskolan. Efter en dialog med studie- och
yrkesvägledaren på sin högstadieskola kom de
fram till att programmet var det bästa för honom.
– I framtiden vill jag starta eget företag. Det är många inom
min familj som drivit eget företag och jag skulle vilja testa
det, och då var Handels- och administrationsprogrammet det
perfekta valet för mig. Här skapas entreprenörer och man lär
sig att utveckla sina idéer, säger Isak Gustafsson.
Är det den stora fördelen med programmet?
– Ja, bland annat. Jag gillar den sociala biten också. Det är
mycket praktik, totalt cirka 20 veckor, där man under årskurs 3
är ute på praktik två heldagar varje vecka. Jag tycker det är
jätteviktigt att tidigt komma ut i arbetslivet och skapa sig ett
nätverk. Det öppnar upp nya jobbmöjligheter!
Vad har varit svårast hittills?
– Det svåraste, men också roligaste är att driva ett
UF-företag. Det är entreprenörskap på riktigt där man lär sig

väldigt mycket, med allt från bokföring till försäljning.
Jag driver ett UF-företag med några klasskamrater, det blir
extra roligt eftersom vi trivs väldigt bra ihop.
En vanlig fördom mot
Handels- och administrationsprogrammet är att det råder
”butiksdöd” och att det därmed inte är ett framtidsprogram?
– Det är en vanlig, men helt felaktig fördom. Programmet
handlar mer om företagande och det är verkligen något som
behövs – både nu och i framtiden. Vi har kurser i näthandel,
grafisk kommunikation, affärsutveckling och ledarskap, vi
bygger hemsidor och så vidare – det är ett modernt och brett
program, där man lär sig väldigt mycket.
– Dessutom har vi riktigt bra lärare, bra lektioner och alla som
läser Handels- och administrationsprogrammet, från årskurs 1
till 3, har otroligt bra sammanhållning. Vi åker även på
studieresor och har varit i Göteborg och Stockholm.

23

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET HA

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN		

600

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN		

400

Engelska 5 					100
Historia 1a:1 					50
Idrott och hälsa 1 					
100
Matematik 1a 					100
Naturkunskap 1a:1 				50
Religionskunskap 1 				50
Samhällskunskap 1a:1 				50
* Svenska 1 					100

Entreprenörskap 					100
Servicekunskap 					100
Branschkunskap inom handel och administration
100
Information och kommunikation 1 			
100

OBLIGATORISKA KURSER			300
Gymnasiearbete					100
Individuellt val					200
* alternativt svenska som andraspråk.

HANDEL OCH SERVICE			

500

Personlig försäljning 1				100
Affärsutveckling och ledarskap			
100
Praktisk marknadsföring 1				100
Inköp 1						100
Näthandel 1					100
PROGRAMFÖRDJUPNING				700
Administration 1					100
Affärskommunikation				100
Besöksnäringen					100
Entreprenörskap och företagande			
100
Företagsekonomi					100
Grafisk kommunikation				100
Handel – specialisering				100
Matematik 2a					100
Programmering 1					100
Totalt 2 500 poäng.
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PROGRAM: HVF

HANTVERKSPROGRAMMET
— FINSNICKERI
Det här är gymnasieprogrammet för dig som är intresserad av teknik och produktion
samt vill lära dig tillverka och montera moderna möbler och inredningar. Om du vill får
du även chansen att driva ett UF-företag under din utbildning här hos oss.
På HV Finsnickeri lär du dig ett tekniskt hantverksyrke från
grunden och är efter avslutad utbildning behörig till
yrkeshögskola och har väldigt goda möjligheter till jobb inom
främst trä-, möbel- och inredningsbranschen.
Vi tycker att det är bra om du läser in behörighet för
högskolestudier under din gymnasietid, då får du
grundläggande behörighet till Sveriges utbud av
högskoleprogram. Detta är inget vi kräver men en möjlighet
som erbjuds.
En stor del av utbildningen sker i skolans välutrustade verkstad
där du bland mycket annat lär dig ritningsläsning, maskin- och
materialkunskap. I datorns CAD-program ritar du produkter
som du sedan kan tillverka i CNC-maskin. Kunskaper inom
bland annat entreprenörskap (UF-företagande),
tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner
ingår också i utbildningen. Du gör APL under 15 veckor på
olika företag för att skaffa dig arbetslivserfarenhet och
möjlighet att knyta jobbkontakter.
Tre fördjupningar
Efter en bred grundutbildning erbjuder vi dig tre valbara
fördjupningar. Möbelsnickeri med fokus på avancerat
möbelsnickeri. Inredningssnickeri inriktat på köks-och
Tekniskt snickeri där du bland annat jobbar med datorstödd
konstruktion (CAD), programmering, beredning och
tillverkning i CNC-maskiner.

Vidare studier
Efter din yrkesexamen är du behörig till yrkeshögskolan.
Väljer du att läsa svenska 2, svenska 3 samt engelska 6 har
du även grundläggande behörighet till högskola.
HV — Finsnickeri passar dig som
• är praktiskt lagd och gillar att jobba med både händer
och huvud
• är tekniskt intresserad och vill använda tekniken i praktiken
• är kreativ och vill skapa och tillverka möbler och inredningar
• vill lära dig ett modernt tekniskt hantverksyrke från grunden
• gillar utmaningen med att jobba i materialet trä
• är företagsam och har entreprenörsplaner.
Du kan läsa mer om utbildningen på Nybro
Träutbildnings hemsida http://ntu.nybro.se.
Kontaktperson:
Sverker Arnesson, sverker.arnesson@nybro.se.

HVF-eleverna Abbas, Sayed och Marcs UF-företag ”Träprodukter UF”
vann i kategorin Årets hantverkare på 2020 års regionala mässa
Entreprenörskap på riktigt.
Juryns motivering var: ”Företaget kontrollerar hela processen från fiber
till planka. Med känsla för design och ett tydligt fokus på att nå en
medveten målgrupp. Ett äkta hantverk med stort hjärta.”
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ELEVINTERVJU HVF

När gymnasievalet närmade sig var 16-årige
Kalmarbon Kevin Axén osäker. Skulle han följa sina
vänner till en gymnasieskola i Kalmar, eller följa sin
dröm och välja en utbildning i Nybro eller
Forshaga? Valet föll på Hantverksprogrammet med
inriktning mot finsnickeri på Åkrahällskolan.
– I slutändan stod det mellan Finsnickeri på Åkrahäll eller
Sportfiskegymnasiet i Forshaga. Jag funderade mycket, men
efter att ha praktiserat hos min gudfar blev det ett lätt val. Han
jobbar inom finsnickeri och det verkade väldigt spännande och
varierande – och med stor chans till jobb efter gymnasiet.
– En annan faktor är att jag vill jobba med händerna. Jag vill
göra egendesignade saker, komma på och utveckla nya saker
som inte finns på marknaden, säger Kevin.
Han är inne på sin andra termin och har lärt sig väldigt mycket
på kort tid.
– Jag har gjort en pall, en skärbräda och även startat ett
UF-företag där jag och min klasskamrat Jakob tillverkar och

säljer plånböcker av faner. Jag lärt mig jättemycket och tycker
att det är ett väldigt roligt program, där man tillåts vara kreativ
och ofta får hitta egna lösningar på olika problem. Det är
spännande och man lär sig otroligt lätt.
Vad tror du att det beror på?
– Det hänger ihop med den största skillnaden mellan högstadiet
och gymnasiet. Vi har lektioner som passar vårt intresse, och då
blir det mycket roligare. Vi spenderar mycket tid i
verkstaden och då lär man sig snabbt.
Hur har dina första sex månader varit på programmet?
– Jättebra. Jag trivs väldigt bra, har kommit bra in i klassen så
allt känns jättebra. Jag är väldigt nöjd och vet att jag kommer
få en bra utbildning här. Dessutom kommer jag
antingen få ett bra jobb efter gymnasiet eller så har jag
möjligheten att plugga vidare eftersom det finns en
vuxenutbildning här också.
Hur ser du på framtiden?
– Efter gymnasiet vill jag jobba på ett företag som är inriktat
mot möbelsnickeri!

HANTVERKSPROGRAMMET - FINSNICKERI HVF

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN		

600

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN		

400

Engelska 5 					100
Historia 1a:1 					50
Idrott och hälsa 1 					
100
Matematik 1a 					100
Naturkunskap 1a:1 				50
Religionskunskap 1 				50
Samhällskunskap 1a:1 				50
* Svenska 1 					100

Entreprenörskap 					100
Hantverk – introduktion 				
200
Tradition och utveckling 				
100

OBLIGATORISKA KURSER			300
Gymnasiearbete					100
Individuellt val					200
* alternativt svenska som andraspråk.

FINSNICKERI					500
Finsnickeri 1					200
Finsnickeri 2					200
Material och miljö					100
PROGRAMFÖRDJUPNING				700
Bild och form 1a1					50
Cad 1						50
Datorstyrd produktion				100
Datorstyrd produktion 2				100
Finsnickeri 3					200
Finsnickeri 4					200
Finsnickeri 4 – specialisering			
50
Finsnickeri 5					200
Totalt 2 500 poäng.

27

28

PROGRAM: HVG

HANTVERKSPROGRAMMET
— GLASHANTVERK
Det här är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med glashantverk. Du lär dig
hantverksyrket från grunden. Efter att du gått utbildningen kan du fortsätta jobba i
någon form inom glasbranschen, du har också möjlighet att läsa vidare till designer
eller jobba i en egen studiohytta i framtiden.
Hantverksprogrammet med inriktning glashantverk är ett
alternativ för dig som också funderar på ett estetiskt program.
Du får en grundläggande utbildning inom hyttarbete,
glasslipning, gravyr och många andra glastekniker såsom
smyckestillverkning, tiffanyteknik och ugnsgjutning.
I utbildningen ingår även kurser inom formgivning,
entreprenörskap, kommunikation och service. Utbildningen ger
dig färdigheter i olika metoder att forma glasprodukterna samt
förståelse för glasets egenskaper, kunskap om olika
glaskvaliteter och infärgningstekniker.
Vidare studier
Efter examen är du behörig till yrkeshögskolan. Väljer du att
läsa svenska 2 och svenska 3 samt engelska 6 har du även
grundläggande behörighet till högskola.
Detta väljer du först till årskurs 2.

HV — Glashantverk passar dig som
• vill lära dig ett spännande hantverksyrke från grunden
• vill få utlopp för din kreativitet
• vill arbeta inom glasbranschen
• eventuellt vill öppna egen studiohytta i framtiden
• vill ha möjlighet att kunna designa egna produkter i framtiden
• vill läsa vidare på yrkeshögskola.
Du kan läsa mer om utbildningen på Riksglasskolans
hemsida http://riksglasskolan.se.
Kontaktperson:
Åke Chytraeus, ake.chytraeus@nybro.se.
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ELEVINTERVJU HVG

Efter grundskolan valde Victor Steen att lämna sin
hemstad Västerås för att läsa Hantverksprogrammet
Glashantverk på Åkrahällskolan i Nybro.
- Jag valde programmet för att det var det enda som
intresserade mig. Glas var det enda jag verkligen ville jobba
med och Åkrahäll är den enda gymnasieskolan i Sverige som
erbjuder glasutbildning, säger Victor.
Har utbildningen motsvarat förväntningarna?
- Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig eftersom jag inte
kunde något om glasvärlden innan jag började på skolan. Men
jag trivs väldigt bra och är oerhört glad över att jag valde det
här programmet. Jag ångrar ingenting. Lärarna är helt
fantastiska, de är väldigt bra på att lära ut och jobbar bra med
varandra och eleverna. De är mer som kompisar än lärare.

Vad har överraskat dig med programmet?
- Det som har överraskat mig mest är nog verktygen vi
använder. Det bästa verktyget vi har för att forma glaset är
faktiskt tidningspapper!
Vad har varit svårast?
- Jag tror inte det finns något som är just svårast. Jag skulle
säga att allt är svårt på sitt sätt. Det finns många tekniker som
man måste memorera i sliperiet och hyttan.
Varför ska man välja Hantverksprogrammet Glashantverk?
- Lärarna är fantastiska, eleverna är väldigt snälla och dessutom
får man lära känna elever från olika länder. Vi har elever från
Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, USA och så
vidare. Det här ett program där man får jobba med händerna
och utmana sin kreativitet på heltid.

HANTVERKSPROGRAMMET - GLASHANTVERK HVG

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN		

600

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN		

400

Engelska 5 					100
Historia 1a:1 					50
Idrott och hälsa 1 					
100
Matematik 1a 					100
Naturkunskap 1a:1 				50
Religionskunskap 1 				50
Samhällskunskap 1a:1 				50
* Svenska 1 					100

Entreprenörskap 					100
Hantverk – introduktion 				
200
Tradition och utveckling 				
100

OBLIGATORISKA KURSER			300
Gymnasiearbete					100
Individuellt val					200
* alternativt svenska som andraspråk.

GLASHANTVERK				500
Hantverksteknik 1					200
Hantverksteknik 2					200
Material och miljö					100
PROGRAMFÖRDJUPNING				700
Bild och form 1a1					50
Bild och form 1a2					50
Hantverksteknik 3					200
Hantverksteknik 4					200
Hantverksteknik 5					200
Totalt 2 500 poäng.
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PROGRAM: VO

VÅRD- OCH
OMSORGSPROGRAMMET
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig en examen till arbete
inom vård och omsorg. Efter utbildningen är du garanterad en anställning i
Nybro kommun under förutsättning att du klarat alla kurser, APL och har körkort.
Efter utbildningen kan du till exempel börja arbeta som
undersköterska inom sjukvården, personlig assistent inom
omsorg för personer med funktionsnedsättning eller som
omsorgsassistent inom äldreomsorgen.
Vård- och omsorgsprogrammet ger dig teoretiska kunskaper
inom vård och omsorg, medicin, hälsa, psykologi och
psykiatri. Du har APL (arbetsplatsförlagt lärande) med
handledning på olika arbetsplatser varje läsår. Under
dina tre läsår kan du göra APL inom olika verksamheter
som exempelvis äldreomsorg, omsorg om personer med
funktionsnedsättning, sjukhus eller hälsocentral.
Som elev kan du få ett ekonomiskt bidrag på 7 000 kronor
till ditt körkort.
Du lär dig
• att bemöta och kommunicera på ett yrkesmässigt sätt med
människor som är i behov av stöd och hjälp
• att utföra olika praktiska arbetsuppgifter såsom
omsorgsuppgifter, sjukvårdsuppgifter, hushållssysslor och
att kunna hantera medicinteknisk apparatur
• om hur viktig livsstilen är för hälsan
• att diskutera och ta ställning i yrkesetiska frågor inom vård
och omsorg
• genom att delta i studiebesök och föreläsningar inom olika
verksamheter.

Yrkesutgångar
På Åkrahäll kan du välja mellan två yrkesutgångar:
1. Arbete inom omsorgsverksamhet, exempelvis inom
äldreomsorg eller funktionsnedsättning.
2. Arbete inom hälso- och sjukvård, till exempel på sjukhus.
Vidare studier
Efter examen är du behörig till yrkeshögskolan. Du har, om
du vill, möjlighet att även läsa kurser som ger behörighet
till universitet, exempelvis sjuk-sköterska, förskollärare,
socionom eller polis. Antingen väljer du att läsa kurserna
under din gymnasietid eller efter din examen, via
vuxenutbildningen.
VO passar dig som
• vill arbeta med människor inom sjukvård eller olika
omsorgsverksamheter
• är intresserad av hälsa, livsstil och friskvård
• vill vidareutbilda dig till exempelvis sjuksköterska, polis,
socionom (kräver tillval av matematik 2, svenska 3 och
engelska 6).
Kontaktperson:
Marie Carlsson, marie.b.carlsson@nybro.se.
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ELEVINTERVJU VO

Hon brinner för att ta hand om och hjälpa
människor. Josephine Palm läser andra året på
Vård- och omsorgsprogrammet – ett yrkesprogram
som ger examen till arbete inom vård och omsorg.
– Jag trivs jättebra. Jag hamnade i en väldigt bra klass. Vi är
en ganska liten klass och då blir det en familjär känsla som jag
verkligen gillar. Dessutom innebär en mindre klass att man får
mer hjälp av lärarna, säger Josephine.
Varför valde du VO (Vård- och omsorgsprogrammet)?
– I högstadiet var jag länge osäker på vad jag skulle välja i
gymnasiet, men jag har alltid gillat att hjälpa människor att
göra deras vardag lite lättare och lite bättre. Dessutom är VO
ett väldigt brett program som ger mig möjlighet att studera
vidare till polis, sjuksköterska, barnmorska och så vidare. Det
ger mig tid till att bestämma vad jag vill jobba med i framtiden.
– Sedan finns det många andra fördelar med VO. Om man gör
det bra i skolan och har bra närvaro kan man få ett ekonomiskt
bidrag på 7 000 kronor till sitt körkort. Vi har även jobbgaranti
som innebär att vi får jobb i Nybro kommun direkt efter

gymnasiet, förutsatt att vi gör det bra i skolan och på APL
(arbetsplatsförlagt lärande).
Vad har varit det roligaste på VO hittills?
– APL. Man får en ”kick in i arbetslivet” och en känsla för om
man har valt rätt gymnasieprogram. APL är ett jättebra sätt att
testa på arbetslivet och hur ens framtid kan komma att se ut om
man väljer att jobba inom exempelvis omsorg eller på sjukhus.
Vad är den största skillnaden mellan högstadiet och gymnasiet?
– Den största skillnaden är naturligtvis att vi har många nya
ämnen, men det är bara kul. Så länge man är intresserad av
människokroppen och hur man bemöter människor är
Vård- och omsorgsprogrammet ett jättebra och intressant
program. Vi har många vårdrelaterade kurser som specialpedagogik, vård- och omsorgsarbete, etik och hälsopedagogik.
– I årskurs två får man även välja mellan två yrkesutgångar
– antingen arbete inom omsorgsverksamhet eller arbete inom
hälso- och sjukvård. Efter gymnasiet vill jag jobba, få en stabil
ekonomi och flytta hemifrån. Sedan vill jag plugga vidare till
barnmorska eller socionom!

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET VO

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN		

600

Engelska 5 					100
Historia 1a:1 					50
Idrott och hälsa 1 					
100
Matematik 1a 					100
Naturkunskap 1a:1 				50
Religionskunskap 1 				50
Samhällskunskap 1a:1 				50
* Svenska 1 					100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN		

1100

Hälsopedagogik 					100
Medicin 1 					150
Etik och människans livsvillkor 			
100
Psykiatri 1 					100
Psykologi 1 					50
Samhällskunskap 1a:2 				50
Specialpedagogik 1 				100
* Svenska 2 					100
Vård- och omsorgsarbete 1 			
200
Vård- och omsorgsarbete 2 			
150

VÅRD OCH OMSORG				500
PROGRAMFÖRDJUPNING
Vård och omsorg vid demenssjukdom		
100
Äldres hälsa och livskvalitet				
200
Medicin 2					100
Socialpedagogik					100
Vårdpedagogik och handledning			
100
Akutsjukvård					200
Hemsjukvård					100
Totalt 2 500 poäng.

OBLIGATORISKA KURSER			300
Gymnasiearbete					100
Individuellt val					200
* alternativt svenska som andraspråk.

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete
mellan utbildning och arbetsliv

Vi är certifierade i Vård- och omsorgscollege
vilket innebär att du som elev får den kompetens som
arbetsmarknaden frågar efter.
Efter utbildningen kan du få ett diplom som visar att
du gått en utbildning som är kvalitetssäkrad.
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ELEVRÅDET PÅ ÅKRAHÄLL
Elevrådet på Åkrahäll organiserar fester, skolkatalog och festligheter vid
skolavslutningen. Elevrådet arbetar även med elevernas arbetsmiljö på
andra sätt, exempelvis genom förebyggande aktiviteter.
Läs mer om elevrådet på sida 5.
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM - EK, NA, SA, TE

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
PROGRAM
Om du planerar att läsa vidare efter gymnasiet ska du välja ett högskoleförberedande
program. Våra fyra program ger dig en bra grund för fortsatta studier på universitet och
högskola.hjälp av din studie- och yrkesvägledare. För att få delta i en central antagning
måste ansökan göras under våren det år du fyller 19 år.
Behörighet
För att vara behörig till ett högskoleförberedande program
behöver du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk,
engelska och matematik samt nio andra ämnen. Totalt behöver
du ha godkänt i minst tolv ämnen.
Till högskoleförberedande program krävs att vissa specifika
ämnen måste ingå i gruppen ”nio andra ämnen”.
För Ekonomi- och Samhälls-vetenskapsprogrammen krävs att
du har godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap
och samhällskunskap.
För Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen måste du ha
godkända betyg i biologi, fysik och kemi.
Vidare studier
När du uppnått kraven för en högskoleförberedande examen
har du grundläggande behörighet för studier på högskola/
universitet och yrkeshögskola. På ett högskoleförberedande
program finns utrymme för att välja kurser som högre
utbildning ofta kräver för den särskilda behörigheten. Den
särskilda behörigheten ser olika ut beroende på vilket program
på högskolan som du vill läsa.

Högskoleförberedande examen
Krav för en högskoleförberedande examen:
• Betyg i 2 500 poäng
• Lägst betyget E i kurser som omfattar minst 2 250 poäng
• Betyget E i gymnasiearbetet
• Lägst betyget E i:
- svenska 1, 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 1, 2
och 3*
- matematik 1
- engelska 5, engelska 6
* svenska som andraspråk har du rätt att läsa om du har ett annat
modersmål än svenska

”

Förbereder dig
för fortsatta studier
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PROGRAM: EK

EKONOMIPROGRAMMET
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av
ekonomi, juridik och företagande. Det är det perfekta programmet för dig som vill
studera på högskolan/universitetet och sedan arbeta som till exempel ekonom, revisor,
jurist eller egen företagare. Det är även ett lämpligt program för dig som vill bli projekt
eller arbetsledare.
På ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i
samhälls-, företags- och privatekonomi, entreprenörskap och
juridik. Du får förståelse för sambandet och samspelet mellan
människa, hushåll, samhälle och företag, samt vilka
faktorer som styr utvecklingen – globalt, regionalt och lokalt.
Du utvecklar ditt vetenskapliga synsätt och tränas i att kritiskt
granska och analysera omvärlden, framför allt ur ett
företagsekonomiskt, juridiskt och samhällsperspektiv.
Du tränar även på att använda digitala verktyg som kommer
användas både i högre studier och i arbetslivet.
Två inriktningar
Väljer du inriktning ekonomi får du fördjupade kunskaper inom
det företagsekonomiska området. Du läser
bokföring/redovisning och kalkylering, men även organisation
och ledarskap samt marknadsföring.
På inriktningen juridik lär du dig lag och rätt i ett demokratiskt
samhälle. Du analyserar och bedömer kritiskt juridiska problem
med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

EK passar dig som

• är intresserad av företag, företagande och ekonomi
• är intresserad av entreprenörskap och samhällsfrågor
• är intresserad av ledarskap och organisationsutveckling
• vill arbeta inom det ekonomiska eller juridiska området,
internationellt, nationellt, regionalt eller lokalt.
Kontaktperson:
Joanna Johansson, joanna.johansson@nybro.se.
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ELEVINTERVJU EK

Jurist? Lärare? Ekonom? Johan Gustavsson läser
andra året på Ekonomiprogrammet och trivs
väldigt bra. Han valde programmet eftersom det
öppnar många dörrar, oavsett bransch.
– Det är ett jättebra program med väldigt bra lärare och jag
hade inte kunnat önska mig en bättre klass.
Ekonomiprogrammet är en bred utbildning som ger mig stora
möjligheter efter gymnasiet. Det har passat mig perfekt
eftersom jag är intresserad av både ekonomi och
samhällsfrågor, säger Johan.
Varför valde du Åkrahällskolan?
– Min storebror har gått här och hade bara positiva saker att
säga om skolan. Jag hade även hört från andra att det är en
jättebra skola, och nu när jag själv går här så måste jag hålla
med om allt.
– Lärarna på Ekonomiprogrammet är väldigt bra och man kan
prata med dem som kompisar. Vi har en jättebra relation med
lärarna, man kan skämta med dem och då blir det bättre
stämning och roligare att gå på lektionerna.

Vad har varit det bästa, respektive svåraste hittills?
– Det bästa är nog att driva ett UF-företag. Vi gör det just nu,
man lär sig otroligt mycket och kan göra nästan vad man vill,
det har varit väldigt lärorikt. Det svåraste är nog att hinna med
allt, framför allt i årskurs 1, som skiljer sig lite från nian.
Hur menar du?
– Det är mer eget ansvar. Lärarna kommer inte tjata på att du
måste göra en viss inlämning, utan det är upp till dig själv att
göra ditt bästa och ta ansvar. Mycket handlar om planering och
mitt bästa tips är att börja så tidigt som möjligt och att hänga
med på lektionerna. Det underlättar mycket och då får du mer
ledig tid när du kommer hem.
Har du några planer efter gymnasiet?
– Jag tror att jag vill plugga vidare, men jag vet inte till vad.
Just nu funderar jag på allt från jurist till lärare!

EKONOMIPROGRAMMET EK

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN		

1250

Engelska 5 					100
Engelska 6 					100
Historia 1b 					100
Idrott och hälsa 1 					
100
Matematik 1b 					100
Matematik 2b 					100
Naturkunskap 1b					100
Religionskunskap 1 				50
Samhällskunskap 1b 				100
Samhällskunskap 2				100
* Svenska 1 					100
* Svenska 2 					100
* Svenska 3					100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN		

350

Företagsekonomi 1				100
Moderna språk					100
Privatjuridik					100
Psykologi 1					50

OBLIGATORISKA KURSER			300
Gymnasiearbete					100
Individuellt val					200
* alternativt svenska som andraspråk.

EKONOMI					300
Entreprenörskap och företagande			
100
Företagsekonomi 2				100
Matematik 3b					100
PROGRAMFÖRDJUPNING				300
Engelska 7					100
Marknadsföring					100
Redovisning 2					100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Moderna språk 1					100
Affärsjuridik 					100
Ledarskap och organisation			
100

JURIDIK					300
Filosofi 1						50
Affärsjuridik					100
Rätten och samhället				100
Psykologi 2a 					50
PROGRAMFÖRDJUPNING				300
Engelska 7 					100
Entreprenörskap och företagande 			
100
Marknadsföring 					100
Redovisning 2 					100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Moderna språk 1					100
Ledarskap och organisation 			
100
Matematik 3b 					100
Totalt 2 500 poäng.
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PROGRAM: NA

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill
ha en bred allmänbildande gymnasieutbildning med tonvikt på biologi, fysik, kemi
och matematik. Programmet ger dig också kunskaper inom samhällskunskap och
moderna språk.
Samhället befinner sig i snabb förändring och för att bygga
morgondagens hållbara samhälle krävs kunskaper inom
naturvetenskap. Genom att studera livets villkor, fysikaliska
fenomen och kemiska processer lär du dig hur naturen och
samhället fungerar. Vi arbetar med laborationer, gör
exkursioner och åker på intressanta studiebesök.

NA passar dig som

På naturvetenskapsprogrammet lär du dig ett vetenskapligt
förhållningssätt samt tränar din förmåga till kritiskt tänkande,
logiska resonemang och problemlösning. De obligatoriska
kurserna ger dig grundläggande behörighet till
universitet/högskola samt yrkeshögskola.

Kontaktperson:
Eva Aronsson, eva.aronsson@nybro.se.

Två inriktningar
Inriktningen naturvetenskap innebär fördjupade studier inom
biologi, fysik, kemi och matematik.
Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig förståelse för
hur naturvetenskap och samhällsutveckling påverkar varandra
och visar på naturvetenskapens roll i samhället.

• är nyfiken på livet omkring dig
• vill lära dig att kritiskt granska och analysera
• vill läsa vidare på högskola eller universitet
• vill arbeta som exempelvis läkare, jurist, civilingenjör,
sjuksköterska, miljöingenjör, arkitekt eller journalist.
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ELEVINTERVJU NA

Lukas Sjöö och Ellen Sturesson läser första året på
Naturvetenskapsprogrammet. Deras främsta tips
inför gymnasievalet är att tänka på sitt eget bästa.
– Man ska inte följa sitt kompisgäng för att göra valet lättare,
utan fokusera på vad som är bäst för sig själv. Jag valde mellan
Kalmar och Nybro, men jag tror att pendlingen hade stört mina
studier. Det är smidigare att vara på hemmaplan, ha nära hem
och att kunna nyttja sovmorgon och håltimmar, säger Lukas.
– Plus att Åkrahällskolan är en mindre skola, där man får mer
kontakt med lärarna och bättre hjälp eftersom vi har mindre
klasser. På en timmes lektion kan läraren ge bättre hjälp till
10-15 elever än 30. Det blir många fler minuter per elev, och
det blir mer personligt mellan lärare och elever, säger Ellen.
Varför valde ni Naturvetenskapsprogrammet?
– Jag valde mellan Natur och Teknik. Men jag vill arbeta som
rättsläkare, eller något åt läkarhållet, och då passar Natur bättre,
säger Lukas.
– Jag valde Natur för att det är en bred utbildning som ger mig
många möjligheter efter gymnasiet, säger Ellen.

Har Naturvetenskapsprogrammet varit som ni trodde?
– Ja, det tycker jag. Kanske till och med bättre. Lärarna är
väldigt bra och kunniga, och de vill verkligen hjälpa oss.
– Utbildningen är väldigt bra och eftersom klasserna är relativt
små blir det mer personligt med lärarna och man får mer hjälp
på individnivå. Det är jätteviktigt, säger Lukas.
Behöver man plugga mycket hemma?
– Det beror på och det är lite upp till en själv och vilken
ambitionsnivå man har. Det viktigaste är att lägga upp en plan,
det är nyckeln, säger Lukas.
– Många tror att vi på Natur måste plugga tre timmar varje
kväll, men så är det inte. Man måste bara hitta en bra strategi
för det. Det är viktigt att man är ledig ibland, så man inte alltid
känner sig stressad, säger Ellen.
Framtiden – hur tänker ni?
– Det bästa med programmet är att det inte gör något om man
ändrar sig. På Naturvetenskapsprogrammet är du inte låst till
något särskilt, utan du kan egentligen göra vad du vill efteråt.
Ju bättre betyg, desto större möjligheter efter gymnasiet!
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET NA

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN		

1150

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE		

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN		

450

NATURVETENSKAP				400

Engelska 5 					100
Engelska 6 					100
Historia 1b 					100
Idrott och hälsa 1 					
100
Matematik 1c 					100
Matematik 2c 					100
Matematik 3c 					100
Religionskunskap 1 				50
Samhällskunskap 1b 				100
* Svenska 1 					100
* Svenska 2 					100
* Svenska 3					100

Biologi 1						100
Fysik 1a						150
Kemi 1						100
Moderna språk					100

OBLIGATORISKA KURSER			300
Gymnasiearbete					100
Individuellt val					200
* alternativt svenska som andraspråk.

300

Biologi 2						100
Geografi 1					100
Samhällskunskap 2				100
PROGRAMFÖRDJUPNING				300
Engelska 7					100
Fysik 2						100
Historia 2a					100
Miljö- och energikunskap				100
Kemi 2						100
Matematik – specialisering				100
Matematik 4					100
Naturvetenskaplig specialisering			100

Biologi 2						100
Fysik 2						100
Kemi 2						100
Matematik 4					100
PROGRAMFÖRDJUPNING				200
Engelska 7					100
Historia 2a					100
Miljö- och energikunskap				100
Matematik – specialisering				100
Matematik 5					100
Naturvetenskaplig specialisering			100
Totalt 2 500 poäng.
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PROGRAM: SA

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill
ha en bred allmänbildning inom det samhällsvetenskapliga området. Utbildningen ger
dig perspektiv på det moderna samhällets utveckling.
På samhällsvetenskapsprogrammet får du
kunskaper om samhällsförhållanden i världen och om det
viktiga och ständigt pågående samspelet mellan individ och
samhälle. Det ökar dina möjligheter att inte bara förstå utan
också aktivt påverka och styrasamhällsutvecklingen.
Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati,
kommunikation, etik, genus och miljö. På utbildningen
utvecklar du din förmåga att tillämpa metoder och teorier
som används inom det samhällsvetenskapliga området.
Två inriktningar

På samhällsvetenskapsprogrammet på Åkrahäll har du stor
flexibilitet att skapa din egen utbildning. Här får du möjlighet
att påverka din framtid genom att fritt välja kurser inom både
programfördjupningen och det individuella valet.
Inriktningen beteendevetenskap ger dig kunskaper om
människors utveckling, socialisation och samspel i olika
sammanhang. Du fördjupar din förståelse för hur människor
agerar som individer, gruppmedlemmar och

samhällsmedborgare. Du får även kunskaper om
kommunikation, lärande och ledarskap.
Inriktningen samhällsvetenskap ger dig kunskaper om
samhällsstrukturer och om livsvillkor utifrån både individ-,
grupp- och samhällsnivå. Du breddar och fördjupar din
förståelse för samhällsfrågor genom att tolka och förklara
företeelser och sammanhang.
SA passar dig som

• vill lära dig att kritiskt kunna granska och analysera
• vill ha kunskap om samhällsförhållanden i Sverige och
övriga världen
• vill ha kunskap om hur man använder
samhällsvetenskapliga teorier, modeller och begrepp
• vill ha goda förutsättningar för högskole- och
universitetsstudier.
Kontaktperson:

Anita Lindgren, anita.lindgren@nybro.se.
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ELEVINTERVJU SA

Två elever med olika framtidsdrömmar, men med
ett gemensamt intresse – människan. Årskurs 2eleverna David Löjdkvist Rydén och Emelie Thor
läser Samhällsvetenskapsprogrammet med
inriktning Beteendevetenskap på Åkrahällskolan.

enkelt val. Jag gillar allt här och det är dessutom skönt att
slippa pendla, säger David.
– Min bror har gått på Åkrahäll, så jag visste att det var en bra
skola. Jag bor en bit utanför Nybro, så det är svårt att pendla
någon annanstans och då blev valet ännu lättare, säger Emelie.

– Det bästa med programmet har varit alla projekt vi har fått
göra – från ”Läkare utan gränser”-projektet, där vi fick skapa
en insamling och blogg, till att gå på teater. Vi gör saker hela
tiden, trots att det är ett teoretiskt program. Många tror att man
bara sitter vid skolbänken när man läser ett
högskoleförberedande program, men så är det verkligen inte,
säger Emelie.

Hur går era framtidstankar?
– Jag har alltid velat bli lärare, gärna samhällskunskapslärare.
Jag tycker att det är mycket roligare att hjälpa människor
utvecklas än att ha ett kontorsjobb, säger David.
– Jag vill utbilda mig till psykolog. Det har varit mitt mål sedan
sjuan eller åttan, så det blir till att studera vidare, säger Emelie.

– Precis. Vi har gjort många utflykter och har bland annat varit
på Saco-mässan i Malmö. Det händer saker hela tiden. Sedan
är jag väldigt nöjd med alla lärare. Alla är jättetrevliga, snälla,
kunniga och vill alltid ens bästa, säger David.
Varför valde ni SA och Åkrahällskolan?
– För mig var det självklart att välja Samhäll. Sedan stod det
mellan Kalmar och Nybro, men i slutändan var det ett ganska

Något annat som ni vill berätta om SA?
– Alla passar in på SA. Det är så mycket mer än ett val för de
som inte har en aning om vad de vill göra i framtiden. Många i
vår klass har en bra idé om vad de vill i framtiden. Här behöver
man inte heller vara på ett visst sätt eller ha ett specialintresse
som på många andra program – det vi har gemensamt är att alla
är intresserade av människan, men utöver det är vi väldigt olika
som personer, säger Emelie.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET SA

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN		

1150

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN		

300

Engelska 5 					100
Engelska 6 					100
Historia 1b 					100
Idrott och hälsa 1 					
100
Matematik 1b 					100
Matematik 2b 					100
Naturkunskap 1b 					100
Religionskunskap 1 				50
Samhällskunskap 1b 				
100
* Svenska 1 					100
* Svenska 2 					100
* Svenska 3					100

Filosofi 1						50
Moderna språk					200
Psykologi 1					50

OBLIGATORISKA KURSER			300
Gymnasiearbete					100
Individuellt val					200
* alternativt svenska som andraspråk.

BETEENDEVETENSKAP				450
Ledarskap och organisation			
100
Kommunikation					100
Psykologi 2a					50
Samhällskunskap 2				100
Sociologi					100
PROGRAMFÖRDJUPNING				300
Engelska 7					100
Entreprenörskap					100
Historia 3						100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Matematik 3b					100
Naturkunskap 2					100
Religionskunskap 2				50
Internationella relationer				100

SAMHÄLLSVETENSKAP			450
Geografi 1					100
Historia 2a					100
Religionskunskap 2				50
Samhällskunskap 2				100
Samhällskunskap 3				100
PROGRAMFÖRDJUPNING				300
Engelska 7					100
Entreprenörskap					100
Historia 3						100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Matematik 3b					100
Naturkunskap 2					100
Internationella relationer				100
Totalt 2 500 poäng.
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PROGRAM: TE

TEKNIKPROGRAMMET
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av
att skapa kreativa tekniska lösningar, webbutveckling och IT-frågor. Programmet passar
dig som vill bli ingenjör, programmerare, arkitekt eller jobba med andra framtidsyrken.
Teknikprogrammet ger dig kunskaper om och färdigheter i
teknik och teknisk utveckling. Du utvecklar dina kunskaper
inom områdena fysik, kemi och matematik – med fokus på
tekniska processer.
Du lär dig att kritiskt granska, analysera och förklara samspelet
mellan teknik, människa och samhälle samt att utveckla ett
tvärvetenskapligt förhållningssätt.
Du lär dig se och förstå sambanden mellan olika delar i
teknikutvecklingsprocesser och att se hela kedjan i
utvecklingen av teknik i ett hållbart samhälle.
Tre inriktningar

På inriktningen design och produktutveckling får du
kunskaper om design och utveckling av produkter. Viktiga
delar är datorstyrd design och konstruktion.

På inriktningen informations- och medieteknik får du
kunskaper om och färdigheter i programmering,
webb-utveckling och datorrelaterade ämnen.
På inriktningen teknikvetenskap får du fördjupade kunskaper
om mekanik, hydraulik, ellära, matematik och fysik.
TE passar dig som

• är intresserad av teknik, programmering och design
• är intresserad av problemlösning och produktutveckling
inom området teknik och IT
• vill läsa vidare på högskola eller universitet
• vill bli civilingenjör, arkitekt eller tekniker.
Kontaktperson:

Johnne Nordström, johnne.nordstrom@nybro.se.
		

32

54

ELEVINTERVJU TE

Rasmus Johansson läser andra året på
Teknikprogrammet och han är övertygad - teknik är
framtiden! Efter gymnasiet vill han studera vidare till
civilingenjör i AI och maskininlärning.
– Jag har alltid tyckt om matematik och NO-ämnena, så det
stod mellan Natur och Teknik. I slutändan var det inriktningen
informations- och medieteknik som avgjorde eftersom den
innehåller de kurserna som jag gillar att läsa, som
programmering och webbutveckling, säger Rasmus Johansson.
Varför ska man välja Teknikprogrammet?
– Man ska välja det för att det är ett program där man kan bli i
princip vad som helst. Jag tycker att det ger en bra grund att stå
på. Tekniken utvecklas hela tiden och i framtiden kommer det
att finnas många teknikjobb. Om man har en teknikutbildning
kommer det att öppna upp för många jobb i framtiden.
Vad har varit roligast hittills?
– Jag får nog säga ett projekt i årskurs 1 där vi byggde
högtalare, det var väldigt kul. Det var en hel process från idé
till produkt. Vi ritade högtalaren i ett 3d-program, designade

och byggde den. Det var kul.
Kan du beskriva en vanlig skoldag på Teknikprogrammet?
– Svår fråga! Men lektionerna i nian är rätt lika de man har i
ettan. Den största skillnaden är att man har mer eget ansvar.
Här är det ingen lärare som säger ”Nu har du inte gjort det här,
det här och det här”, utan det krävs att man håller koll själv.
Sedan får man givetvis väldigt bra hjälp av lärarna om man
behöver det.
– En annan stor skillnad är specialkurserna, som exempelvis
programmering där man sitter vid datorn och programmerar.
På vissa lektioner har man mer självständigt arbete, men
överlag är årskurs 1 ungefär som nian.
Hur går dina tankar efter gymnasiet?
– Jag vill nog studera vidare på Chalmers eller BTH, Blekinge
Tekniska Högskola, och då blir det något inom civilingenjör.
Jag gillar verkligen artificiell intelligens och maskininlärning,
så något åt det hållet!

55

TEKNIKPROGRAMMET TE

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN		

1100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN		

400

Engelska 5 					100
Engelska 6 					100
Historia 1a:1 					50
Idrott och hälsa 1 					
100
Matematik 1c 					100
Matematik 2c 					100
Matematik 3c 					100
Religionskunskap 1 				50
Samhällskunskap 1b 				
100
* Svenska 1 					100
* Svenska 2 					100
* Svenska 3					100

Fysik 1						150
Kemi 1						100
Teknik 1						150

OBLIGATORISKA KURSER			300
Gymnasiearbete					100
Individuellt val					200
* alternativt svenska som andraspråk.

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

300

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK		

300

Bild och form 1a1					50
Cad 1						50
Design 1						100
Konstruktion 1					100
PROGRAMFÖRDJUPNING				400
Biologi 1						100
Bild och form 1a2					50
Cad 2						50
Engelska 7					100
Fysik 2						100
Konstruktion 2					100
Matematik – specialisering				100
Matematik 4					100
Matematik 5					100

Dator- och nätverksteknik				100
Programmering 1					100
Webbutveckling 1					100
PROGRAMFÖRDJUPNING				400
Engelska 7					100
Fysik 2						100
Konstruktion 1					100
Matematik – specialisering				100
Matematik 4					100
Matematik 5					100
Programmering 2					100
Webbserverprogrammering 1			100

TEKNIKVETENSKAP				300
Fysik 2 						100
Matematik 4					100
Teknik 2						100
PROGRAMFÖRDJUPNING				400
Biologi 1						100
Cad 1						50
Cad 2						50
Engelska 7					100
Konstruktion 1					100
Matematik – specialisering				100
Matematik 5					100
Programmering 1					100
Totalt 2 500 poäng.
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KREATIV PÅ ÅKRAHÄLL

KREATIV PÅ ÅKRAHÄLL
Sjung i kör. Sjung solo. Mixa ljud. Gå på teater. Spela teater. Måla. Rita. Underhåll i
matsalen. Designa eget hus. Skapa andrum! Spela piano. Spela bas. Spela gitarr. Gå
loss på trummor. Var julgran i lussetåget. Skapa frirum!. Dansa. Sätt ljus på scen. Fixa
koreografi. Fixa scenografi. Fixa rekvisita. Skriv synopsis. Skapa uttryck! Skaffa intryck.
Gå på Designarkivet i Nybro. Skapa i lera. Testa nya material. Testa nya idéer! Se dig
själv med nya ögon. Se världen med nya ögon.
Som du förstår finns stora möjligheter till engagemang
och kreativitet även utanför dina kurser på Åkrahäll.
Du har möjlighet att läsa kurser inom det individuella valet
som musik, ridning, hockey, fotboll och språk redan
med start i årskurs 1.
Du gör ditt val när du söker till något av Åkrahälls tio
nationella program. Andra kurser inom det individuella
valet kan du även söka när du är på plats på Åkrahäll.

ESTETISKA VAL
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ESTETISKA VAL
På Åkrahäll kan du läsa kurserna Musik 100 p, Estetisk kommunikation 100 p, Design 100 p,
Grafisk kommunikation 100 p och Bild och form 1a1 och 1a2, båda 50 p.
I Musik ingår sång och spel, både modern musik och
musik från olika tider och kulturer. Vi jobbar med
grundläggande musikskapande och arrangering, som att
göra stämmor eller välja kompstil. Du får också lära dig
en del musikteori och musikhistoria.
Kursen Estetisk kommunikation ger dig möjlighet att
utöva olika konstformer. Vi sätter tillsammans upp sceniska
föreställningar, där till exempel musik, dans eller teater
kan ingå. Man kan medverka som skådespelare, musiker,
författare, scenograf med mera.
I Design arbetar vi med olika sätt att utveckla och beskriva
produkter och idéer. Det kan vara till exempel moodboards,
prototyper och hela koncept. Du både analyserar befintlig
design och skapar egen utifrån målgrupper och behov i
samhället. Kursen tar även upp designens utveckling
historiskt med föremål och formgivare.

I Grafisk kommunikation får du lära dig att på olika sätt
analysera och producera grafiska objekt. Det kan till exempel
vara hantverksmässigt gjorda planscher men även digitala
produkter i olika relevanta program. I kursen arbetar du med
små detaljer inom typsnitt, färg och layout för att påverka och
skapa kraftfull kommunikation.
I Bild och form-kurserna arbetar vi med att utveckla egna
idéer till bilder, både två- och tredimensionella. Vi arbetar med
många olika material, till exempel papper, kol, akrylfärg, lera
och foto. Vi arbetar med grundläggande hantering av
tekniker och material i början, och fördjupning av eget projekt
på slutet.
Kontaktpersoner:
Emma Åhlander-Hansson, emma.ahlander-hansson@nybro.se.
Sanna Sjöstrand, sanna.sjostrand@nybro.se.

60

IDROTTSSPECIALISERING

KOMBINERA STUDIERNA MED
IDROTT
Är du extra intresserad av idrott? Kanske ridning, fotboll, innebandy eller ishockey? På Åkrahäll
kan du få utöva detta under skoltid oavsett vilket program du går. Inom ramen för ditt individuella
val, som är på 200 poäng, kan du få betyg i kurserna Idrott-specialisering 1 och 2. Antingen väljer
du det i samband med ditt val till Åkrahäll eller till årskurs 2.
Fotboll
På Åkrahälls fotbollskurser får du som spelar aktivt en
möjlighet att utöva din idrott på skoltid. Vi jobbar med din
tekniska och taktiska utveckling, både praktiskt och teoretiskt.
Tjejer och killar tränar naturligtvis tillsammans.

Ishockey
Specialidrott ishockey är ett samarbete mellan Åkrahäll och
Nybro Vikings. Här får du möjlighet att utveckla dina
individuella färdigheter i ishockey men även öka dina
kunskaper i spelsystem och spelmönster.

I fotbollsämnet ingår bland annat individuell teknikträning,
anfalls- och försvarsträning, kost och hälsa.

Ridning
Inom ridämnet får du umgås med hästar såväl på marken som
från hästryggen. Exempel ur kursplanen är gymnastik- och
teknikträning, löshoppning, hästens utfodring och
bandageläggning.

Innebandy
Specialidrott innebandy är ett samarbete mellan Åkrahäll och
Nybro IBK. Tillsammans med en instruktör utvecklar du dina
färdigheter i innebandy. Kursen innehåller både taktisk och
praktisk träning.

Kontaktperson:
Peter Martinsson, peter.martinsson@nybro.se.

”Jag vill utvecklas mer som innebandyspelare!”
”Innebandy är otroligt kul, och jag vill lära mig mer”
”Det är kul att träna med spelare från andra klubbar!”

NYHET - INNEBANDY!
Nu har du möjlighet att kombinera innebandyträning med ordinarie studier på
Åkrahällskolan. Kursen heter ”Idrott och hälsa - specialisering 1 och 2 (IDRIDO01
och IDRIDO02)” och är på sammanlagt 200 poäng.
Du kommer att ha två träningspass i veckan; ett morgonpass och ett eftermiddagspass. Efter morgonpasset finns
möjlighet att äta frukost i cafeterian med dina kompisar. Tillsammans med din instruktör så jobbar ni med att
utveckla dina färdigheter i innebandy. Kursen innehåller såväl taktisk som praktisk träning.
Vi betonar framför allt utbildningen av din individuella utveckling. Dessutom kommer du att få undervisning i
ledarskap, till exempel hur man organiserar en träning för barn och ungdomar.
Innebandyprofilen är ett samarbete mellan Åkrahällskolan och Nybro IBK.
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ÅKRAHÄLLSKOLANS IDROTTSFÖRENING

Årsavgiften är endast 50 kr!

ENGAGERA DIG
Åkrahällskolans Idrottsförening, ÅIF, är en mycket framgångsrik förening med många
aktiviteter och har bland annat utsetts till Sveriges bästa skolidrottsförening på gymnasienivå.
Aktivitetsstugan
Under mottot ”Rörelse Här och Nu” verkar föreningen för att
medlemmarna ska ha aktiviteter i nära anslutning till skolan.
Utanför skolan står vår röda ÅIF-stuga. Där kan du låna allt
från volleybollar, kubb och boulespel till frisbees och
fotbollar. Stugan är öppen skoltid.
Lusserugby
Klassisk turnering som genomförs årligen sedan 1985.
kolans olika klasslag tränar under hösten för att vara i
toppform i december. Varje lag presenterar sig med eget
intåg inför fullsatta läktare.
Skidresa
Varje år arrangerar ÅIF skidresor till Hestra. Som medlem har
du då möjlighet att prova på skidor eller snowboard. Föreningen subventionerar resan vilket innebär att kostnaden blir
mycket låg. Resa, skidhyra, mat och skidskola ingår i paketet.

Frisbee & fotbollsgolf
ÅIF har både en frisbee- och fotbollsgolfbana som
medlemmarna fritt använder när tid medges och lust infaller.
Futsal- och volleybollmästerskap
Genomförs årligen i februari-mars. Anmäl fria lag med
medlemmar ur ÅIF.
Idrottsskölden
Skolans duktigaste idrottselev utses årligen av ÅIF. Vinnaren
erhåller Idrottsskölden, med anor från 1905.
Spökbollsturnering
Arrangeras tillsammans med Elevrådet. Start 2016 med åtta
lag.
Bli medlem
Som ÅIF-medlem får du gratis inträde till Lusserugbyn, nyttja
idrottshallen gratis under skoltid och prova nya sporter. Klubben hjälper till att finansiera resor till skol-DM, skol-SM etc.

SPÄNNANDE KULTUROCH SPRÅKUTBYTEN
För att kunna erbjuda dig spännande och lärorika
språkutbyten, jobbar vi på Åkrahäll för att skapa nya
kontakter med skolor och elever i andra länder. Vi har
under flera år haft Erasmusprojekt och samarbete med
flera skolor i Europa.
Utbyte med andra länder
Vi har sedan många år haft utbyte i olika former. Det handlar både om
kulturutbyten och språkutbyten. Grupper av elever och medföljande
lärare gästar olika skolor där eleverna inkvarteras i familjer, deltar i
undervisningen på skolan, gör utflykter och tränar på att tala landets
språk. Därefter är det vår tur att ta hand om de utländska gästerna.
Vinster med utbyten
Vinsterna med våra språkutbyten är flera. Du får öva dig i att tala andra
språk, men också öva dig i att göra jämförelser mellan Sverige och andra
länder. Dessutom lär du dig att stå på egna ben i en främmande miljö.
Dina kunskaper och din förståelse för andra länder och kulturer ökar och
ditt självförtroende får en rejäl skjuts uppåt.
Målen med vårt internationella arbete:
• Kostnaden för deltagande i internationellt utbyte ska vara sådan att alla
elever har förutsättningar att delta
• Genom att delta i internationellt utbyte ska den enskilda eleven öka sin
kunskap om och förståelse för andra kulturer
• Genom att delta i internationellt utbyte ska den enskilda eleven utvidga
sina språkkunskaper
• Genom att delta i internationellt utbyte ska den enskilda eleven
förberedas för ett studie-, arbets-och privatliv i en alltmer globaliserad
värld.
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ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE

DINA IDÉER BLIR VERKLIGHET
På Åkrahäll får du möjlighet att göra dina idéer till verklighet. Vi erbjuder alla elever
kurser inom entreprenörskap och företagande där det övergripande målet är att du ska
veta hur du startar, driver och avvecklar ett företag. Genom att våga satsa på dina idéer,
planera, genomföra och lösa problem skapar du möjligheter för en god start i
arbetslivet.
I dag ställs allt större krav på att du ska vara mångsidig och
företagsam. Ju bredare kompetens du har, desto bättre
förutsättningar har du att lyckas. Förmågan att kunna omsätta
idéer till verklighet och att se möjligheter i utmaningar blir allt
viktigare.

ÅKRAHÄLL - ÅRETS UF-SKOLA 2020

Kreativ och social förmåga
Oavsett vilket program du väljer erbjuder vi dig möjlighet att
läsa kurser inom området entreprenörskap – för att träna din
kreativitet och din sociala förmåga.
Du får möjlighet att lära dig mer om projektledning, service,
organisation, ekonomi, kommunikation och marknadsföring.
Kurserna läses med fördel som ett UF-företag.
Vad är UF?
UF står för Ung Företagsamhet och ett UF-företag drivs med
hjälp av lärare på skolan. Företagen får även stöd, hjälp och
inspiration från rikstäckande UF. Under året deltar många
UF-företag i en stor mässa i Kalmar län där de har möjlighet
att tävla inom olika delar av företagandet.
Det kan vara bästa logotyp, bästa UF-företag, bästa produkt
med mera. UF-företagen tar själva fram sin affärsidé,
genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital
genom försäljning av riskkapitalsedlar.
Under året får eleverna unika möjligheter att träna sin förmåga
att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för sitt
handlande. Dessutom finns det möjligheter att delta på
regionala, nationella och internationella arrangemang.

Vad händer under ett UF-år?
Under UF-året, som startar i september och avslutas i maj,
genomför du och ditt företag minst åtta moment, varav fem är
obligatoriska:
1. Företagsregistrering
2. Upprättande av affärsplan
3. Säljmoment
4. Rådgivarkontakt
5. Upprättande av årsredovisning

Att driva ett UF-företag är ett sätt att prova på företagandets
alla delar inom en kort och koncentrerad period. Tanken med
UF-företag är att inspirera ungdomar att i framtiden starta eget
företag men även att utveckla sin kreativitet.
Många av Åkrahälls UF-företag har under tidigare år varit
mycket framgångsrika och skolan har haft flera företag som
vunnit priser i den regionala tävlingen och därmed fått delta i
den stora nationella mässan.

SM-GULD

2019 vann Åkrahällskolans elev Josef Oskarsson SM-guld i
Ung Företagsamhet. Josef och hans UF-företag SST – Skylt &
Skärteknik UF vann i kategorin Årets Hantverkare.
Det var första gången på sju år som Kalmar län vann ett guld i
riksfinalen.

KUNSKAP, AVKOPPLING,
PLUGG OCH SAMVARO
PÅ BIBLIOTEKET
Åkrahälls bibliotek är öppet hela skoldagen. Det fungerar
som ett arbetsrum för skolans elever. Här finns tillgång till
information och upplevelser, digitala och analoga – med
en bibliotekarie om hjälper till och vägleder - allt för du
ska lyckas i skolarbetet.
Många elever trivs med att jobba i biblioteket, ensamma eller i grupp.
Du kan använda biblioteket för att fördjupa dig i dina studier genom att
du får tillgång till biblioteksvärlden även utanför skolan. Du kan även
få hjälp att finna olika lösningar och texter som passar just dig.
Biblioteket är bemannat av en bibliotekarie som hjälper dig med det
du behöver. För dig som reser är biblioteket en utmärkt plats att vara
på under väntetider.
Du kan även använda e-böcker och några av skolans databaser
hemifrån. Om du lär dig använda biblioteket under dina gymnasieår
kommer du att ha glädje av det i fortsatta studier, ditt arbetsliv och
på din fritid.
Kontaktuppgifter:
Håkan Storm, hakan.storm@nybro.se.
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ANSÖKAN OCH ANTAGNING

ANSÖKAN OCH ANTAGNING
Sista ansökningsdag är 15 februari. Går du i årskurs 9 söker du i valmodulen Dexter med
hjälp av din studie- och yrkesvägledare. För att få delta i en central antagning måste
ansökan göras under våren det år du fyller 19 år.
Behörighet
För yrkesprogram krävs totalt åtta godkända betyg. För
högskoleförberedande program krävs totalt tolv godkända
betyg. Du måste ha godkänt betyg (lägst E) i svenska/
svenska som andraspråk, engelska och matematik.
När det gäller högskoleförberedande program krävs att du
har godkänt betyg i vissa ämnen utöver svenska, matematik
och engelska.
Ekonomiprogrammet och Samhällsprogrammet kräver
godkänt betyg i SO-blocket (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap).

Antagningsbesked
Början av april – preliminärt antagningsbesked.
Slutet av april – omvalsperiod.
Början av juli – slutligt antagningsbesked. Glöm inte att
besvara ditt antagningsbesked.
Om du har frågor under sommartid så ringer du
gymnasieantagningen på telefon: 0480-45 15 07.
Kontaktperson:
Ulrika Magnusson, ulrika.magnusson@nybro.se.

Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet
kräver godkänt betyg i NO-blocket (biologi, fysik och kemi).
Om du inte är behörig till något nationellt program är du
behörig till något av introduktionsprogrammen. Vissa av
dessa är sökbara.
Antagning
Företräde mellan sökande bestäms efter ett meritvärde.
Meritvärdet beräknas genom att lägga ihop poäng för de
16 bästa betygen:
A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0.
Betygsvärdet för ett blockbetyg får man genom att
multiplicera blockbetygets värde med antal ämnen inom
blocket. Har du fått betyg i moderna språk inom ramen
för språkval, så blir meritvärdet summan av detta betyg
och de 16 bästa betygen i övrigt.

Sista ansökningsdag
är 15 februari.

Meritvärdet
beräknas genom att
lägga ihop poäng för
de 16 bästa betygen.

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F=0

STUDIEEKONOMI OCH RESOR

STUDIEEKONOMI OCH RESOR
Till dig som börjar på gymnasiet och behöver veta mer om bidrag och resor.

Studieekonomi
Du som studerar heltid på gymnasiet och är svensk medborgare
får studiebidrag. Du behöver inte ansöka om studiebidraget utan
det betalas ut när skolan har meddelat CSN (Centrala
studiestödsnämnden) att du studerar.
Storleken på bidraget är 1 250 kr per månad och du får det för
alla hela månader du studerar under september till maj. Du kan
få studiebidrag från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år
och till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Det finns även extra tillägg att söka ca 285-855 kr/månad.
Tillägget prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi
och du måste ansöka om det.
Resebidrag
För dagliga resor till och från skolorten får du gratis ett
terminskort som gäller för två resor/dag till och med
vårterminen du fyller 20 år.
Villkoren för att du ska få terminskort är:
• att du studerar på heltid i gymnasieskolan
• att du har minst 6 km, närmaste väg mellan bostaden och
skolan
• att du lämnar in blanketten ansökan om färdbevis under
sommaren eller i samband med skolstart till Ulrika Magnusson
på Åkrahällskolans expedition (blanketten finns på Nybro
kommuns hemsida).
Kontaktperson:
Ulrika Magnusson, ulrika.magnusson@nybro.se.

Inackorderingstillägg
Är avståndet från hemmet till skolan minst 45 km
enkel resa eller om kollektivtrafik saknas kan
inackorderingstillägg beviljas med 1520–2000
kronor per månad för elever från Nybro kommun.
Bidragets storlek beror på hur långt det är mellan
hemmet och skolan.
Vid inackordering beviljas ej terminskort för resor.
Ansökan om inackorderingstillägg ska göras på
särskild blankett som finns på din grundskola eller på
Nybro kommuns hemsida under Barn och utbildning/
Gymnasieskolor/Skola och barnomsorgsblanketter.
Inackorderingstillägget betalas ut under nio månader
per läsår, september till december för höstterminen och
januari till maj för vårterminen.
Om du ska läsa på en fristående skola och vara
inackorderad söker du inackorderingstillägg hos CSN.
Att studera och bo på annan ort betyder oftast en
merkostnad för eleven.
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OM DINA GYMNASIESTUDIER

KORT OM DINA GYMNASIESTUDIER
Gymnasieskolan är en frivillig skolform som riktar sig till alla mellan 16 och 20 år som
avslutat grundskolan. Utbildningen kan påbörjas senast våren det år den sökande
fyller 20 år.

Det behövs 2 500 poäng
för en gymnasieexamen
Frivillig skolform innebär att det är frivilligt att söka till
gymnasiet. När du är inskriven på en gymnasieskola så finns
det regler på skolan och utbildningen, dessa är inte frivilliga.
Gymnasieexamen
En gymnasieexamen består av 2 500 poäng. Beroende på
vilket program du har läst så kan du få en yrkesexamen eller
en högskoleförberedande examen.
Ett gymnasieprogram är uppbyggt av programkurser.
Kurserna består av 50 poäng eller mer. När du får betyg i
en kurs får du också poängen.
Betyg
Betyg sätts efter varje kurs. Betygsstegen är A, B, C, D, E
och F. A är högst och F är icke godkänt betyg.
Studiebevis
Om du inte uppnår kraven för en examen så får du ett
studiebevis. I studiebeviset redovisas dina betyg och
kurser som du har läst.
Gymnasiesärskola
Denna skolform erbjuds till dig som efter särskild utredning
fastslås ha rätt till detta. Närmaste gymnasiesärskola finns i
Kalmar.

Programkurser
Gymnasiegemensamma ämnen

Läses löpande under utbildningen. Är obligatoriska
för alla, men delvis olika beroende på om du väljer ett
yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.
Programgemensamma ämnen

Läses löpande under utbildningen. Kurserna är
obligatoriska, men olika beroende på vilket program du
har valt. Ger grundläggande karaktär på utbildningen.
Inriktningar

Kurserna är obligatoriska för den valda inriktningen
och syftar till att ge en specialisering och fördjupning
inom programmet. 300-600 poäng.
Programfördjupningar

Ger breddning och fördjupning inom programmet och
utgör upp till 900 poäng på ett yrkesprogram och
200-400 poäng på ett högskoleförberedande program.
Individuellt val

Väljs som regel löpande. Fristående kurser som inte
behöver ha någon koppling till programmet.
Kurserna utgör 200 poäng av utbildningen.
Gymnasiearbete

I årskurs 3 ska alla elever göra ett gymnasiearbete.
Detta arbete ska bygga på de kunskaper som du fått
under din utbildning. Betygsstegen är enbart F eller E.
E krävs för examen.

VÄLKOMMEN TILL ÅKRAHÄLL
På Åkrahäll finns cirka 500 elever och ett 70-tal engagerade lärare. Skolan är tillräckligt stor för att du ska kunna knyta nya
kontakter och hitta andra som delar dina intressen. Men också tillräckligt liten för att vi ska känna igen varandra. Vi strävar
alltid efter att göra saker tillsammans och många tidigare elever kan berätta om vår starka sammanhållning.
Åkrahäll är känt för goda kunskaper och starka resultat som ger dig en bra grund för jobb och fortsatta studier. Åkrahäll satsar
nu stort på informationskompetens.
Skolan utvecklar arbetssätt för hur datorer ska användas i undervisningen. Alla gymnasieelever får låna varsin dator som ett
arbetsverktyg.
Välkommen till tre viktiga år i ditt liv!

Följ oss på		

#åkrahälllitebättre

Åkrahällskolan, Mossvägen 10, 382 36 Nybro, tel 0481-455 59, info.akrahall@nybro.se, www.akrahall.se.

