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VI KNYTER IHOP SÖDRA LAPPLAND
– KÄNN DIG SOM HEMMA
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Ett gymnasiförbund som knyter 
ihop inlandet och erbjuder fler 
utbildningsmöjligheter.
Skolgången ska alltid fungera ihop med bostadssituationen,  
det är en framgångsfaktor för studieresultatet. 

Vi gör nu en jättesatsning i Västerbottens inland. Valfriheten och 
tillgången på program ökar markant när gymnasieskolorna i  
Vilhelmina och Storuman går samman och erbjuder flexibel  
hybridundervisning till elever i hela inlandet. 

Hybrid översätter vi lite fritt till flexibilitet där vi tar hänsyn utifrån 
varje elevs önskemål. Vi kombinerar den traditionella klassrums-
undervisningen med fjärrundervisning tillsammans med elev-
grupper på andra enheter. 

Därigenom kan vi erbjuda ett större utbildningsutbud samtidigt 
som det sociala sammanhanget växer. Vi vill göra det möjligt för 
alla elever att bo kvar på sin hemort, alternativt erbjuda trygga 
och fungerande elevhemsplatser. Det är viktigt för oss att du får 
fokusera på dina studier och ha nära till din studiemiljö oavsett 
vart du bor. 

Välkommen till oss.

Eva Flodin
Södra Lapplands Gymnasieförbund

 

Så här söker du till gymnasiet.
Du ansöker i början av året, men har möjlighet att göra omval senare under våren.
De aktuella datumen hittar du på gymnasieantagningen.nu

Du ansöker alltid på www.gymnasieantagningen.nu

Webbansökan  öppnas  
Januari

Webbansökan  

stängs 
 

Februari

Omval 

öppnar 

April

Sista dag 
för omval 

Maj

Reserv- 

antagning 

Början av 

augusti
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”Med studieresor, 
praktik, språkresor 
och digitala event
visar vi Lappland 
för världen”

VÄRLDENS STÖRSTA SKOLGÅRD
– KÄNN DIG SOM HEMMA
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Lappland i världen
– eleven i centrum
De tre skolorna som ingår i Södra Lapplands Gymnasium går  
under begreppet Lapplands bästa gymnasium.  

Så förutsättningarna för dig att trivas och göra bra studieresultat 
är stora. Under tidigare år har vi haft de bästa studeiresultaten i 
Västerbotten och legat i toppen även i hela Sverige. Och det är 
inte bara  skolans förtjänst utan lika mycket elevernas. De hjälper 
oss att skapa en trygg skola där omtanke och hjälpsamhet alltid 
finns till hands.  

Home is were I lay my laptop
– hybridundervisning är grejen 
När du studerar på ett program på Södra Lapplands Gymnasium 
kan du tack vare hybridundervisningen välja att till viss del studera 
från din hemort. Även om programmets huvudman är en annan 
skola.

Om du till exempel bor i Tärnaby kan du läsa mot både Vilhelmina 
och Storuman tillsammans med Tärnaby Alpina. Pedagogisk 
personal finns på plats samtidigt som ansvarig lärare undervisar på 
distans. Samma upplägg finns mellan Vilhelmina och Storuman och 
vice versa.

Om du väljer att studera och bo på heltid i Storuman eller  
Vilhelmina erbjuder vi trygga elevboenden och vissa måltider. 
Med skollunchen så får du alltså lagad mat varje dag. Under övrig 
tid finns ett pentry där du kan laga din egen mat.

En bra skolgång kräver också trygghet där man bor. En anställd 
coach besöker elevboendet med jämna mellanrum utanför skoltid 
och finns också till hands under kvällarna om det behövs.  
Boende är givetvis helt drog- och alkoholfritt. Läs mer på sidan 32.

 

Topp- 

betyg för 

betyg
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”Teori och praktik
– hand i hand”

VÄRLDENS BÄSTA KORRIDORER
– HÄR ÄR INGEN ANONYM
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Elevhem "de lux" och pengar över
Alla som antas till en gymnasieskola inom Södra Lapplands gym-
nasieförbund hösten 2022 får ett studiestipendium på 750 kronor i 
månaden. Studiestipendiet betalas ut samma tider som studiebi-
draget från CSN”.  Vårt studiestipendie följer samma regler som 
 hos CSN, exempelvis med krav på god närvaro i skolan! 

Inackorderingstillägg beviljas under förutsättning att avståndet 
mellan hemmet och skolan är minst 50 km enkel väg, eller att 
restiden är minst 2 timmar per dag. 
Du ansöker hos din hemkommun. Kostnaden för boende och mat 
är bara mellan 2800  och 3000 kr i månaden innan studiestipendie
och inackorderingstillägg.

Du får ett tryggt boende och vissa måltider under veckorna till en 
relativt låg peng. I Storuman ingår alla måltider och i Vilhelmina 
frukost och lunch. Något som säkert känns bra för dina föräldrar.

Läs mer om våra elevboenden på sidan 32.

Våra program
Barn & Fritids • El & Energi • Fordon & Transport 

Försäljnings & Service • Introduktions • Natur 

Restaurang & Livsmedel • Samhälls • Teknik 

Tärnaby Alpina • Vård & Omsorg

 

Pengar 
över!
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BARN- OCH 
FRITIDSPROGRAMMET

INRIKTNING: Pedagogiskt och socialt arbete 

BARN- & 
FRITID

BOF
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Eftersom vi har barnomsorg när föräldrarna arbetar så är det viktigt att vi 
utbildar kunnig och ansvarstagande personal. Det är viktigt att personalen 
som arbetar med barn är pedagogiska, sociala. Du som söker detta pro-
gram har en viktig roll att fylla eftersom du ställs inför många olika situa-
tioner när du är tillsammans med barn, och även när du möter föräldrar. 
Det är även viktigt att du kan samarbeta med personalen eftersom ni ska 
planera en pedagogiskt bra vardag för barnen på förskolan.

Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete
Vill du arbeta med barn och ungdomar och samtidigt få en bred gymnasieutbildning, 
så bör du välja denna inriktning. Du lär dig arbeta med människor i olika åldrar. Yrkes-
utgången är barnskötare och elevassistent. Du kan läsa vidare till förskollärare, fritids-
pedagog, idrottslärare, polis m m. 
 

Efter avslutad utbildning:

Har du skött dina kort väl under din APL-period så finns det stora chanser till arbete 
som barnskötare eller elevassistent. Du kan även välja att läsa vidare.

LÄSA VIDARE   
Du ges möjlighet att läsa kurser som 
ger dig högskolebehörighet. Du kan 
då läsa vidare till bland annat fritids-
ledare, fritidspedagog, idrottslärare, 
polis eller förskollärare!

” Jag gillar barn och får  
     lära mig att förstå barn,  
     och att hjälpa dom  
     att utvecklas. 
               Moa Renlund Bergman 
                                         Slagnäs

?

Så här är programmet upplagt

Första året läser du i första hand gymnasiegemensamma ämnen. Du läser 
även två kurser mot barn- och fritidsprogrammet; människors miljöer och 
lärande och utveckling.

Andra och tredje året gör du APL, arbetsplatsförlagd utbildning under  
17 veckor.

Du kan även söka lärlingsutbildning på programmet

Det innebär att du har en kombinerad skolförlagd utbildning och praktik 
inom barnomsorg/skola.

• År 1 – skolförlagd utbildning med gymnasiegemensamma ämnen

• År 2 – två dagar inom barnomsorg/skola och tre dagar på gymnasieskolan

• År 3 – tre dagar inom barnomsorg/skola och två dagar på gymnasieskolan

LÄRLINGS- 
UTBILDNING!

Du kan också söka  
Barn- och Fritids- 
programmet som 
lärlingsutbildning.
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EL- OCH 
ENERGIPROGRAMMET 

INRIKTNINGAR – Automation • Elteknik

EL & 
ENERGI

FÖR TJEJER  
OCH KILLAR SOM 
VILL FORMA SIN  

EGEN YRKESPROFIL.

EE
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Vill du jobba med modern teknik och modern utrustning? Vill du jobba 
med människor och teknik i ett serviceyrke? Då passar El och energipro-
grammet för dig. 

Den första delen av utbildningen är gemensam för alla elever oavsett vilken 
inriktning du tänkt dig att läsa. Du väljer din inriktning under våren i årskurs 
ett. Vi sätter eleven i centrum och utbildningen anpassas efter ditt intresse. 
Teori varvas med praktiskt arbete, laborationer och övningar. 

Inriktning: Automation
Här lär du dig att arbeta med styrning av utrustning, maskiner och processer 
med hjälp av elektroniska styrsystem och datorer. Du får lära dig att installe-
ra, felsöka, reparera utrustning för automatik. Automatikutrustning finns på 
de flesta arbetsplatser. Efter utbildningen kan du tex arbeta som automa-
tionstekniker, eller styr och reglertekniker. Många företag efterfrågar denna 
kompetens. 
 
Automatikutrustning finns på de flesta platser.  
I hemmet: Utrustning för reglering av värme, styrning via Internet.  
I industrin: Processreglering, robotar, sågverk, produktion av energi,  
gruvnäring m.m.

Inriktning: Elteknik
En inriktning med elmontage, service och underhåll av maskiner och ut-
rustning i företag, hemmen eller elinstallation i byggbranschen. Du får tex 
lära dig att felsöka och montera elmotorer, belysningar och andra elektriska 
anläggningar. Elteknik innehåller en hel del installationsteknik och teori för 
elektrisk installationsbehörighet. Efter utbildningen kan du tex få anställning 
som installationstekniker. 

På små företag är breda kunskaper eftertraktade, därför kan du även välja 
till någon enstaka kurs från automation utifrån önskemål och intresse.

Studieorten för El och energiprogrammet är Vilhelmina.

MER ENERGI  
Är du intresserad av  
solenergi, vind eller  
vattenkraft, och funderar på att jobba 
som t.ex vindkrafttekniker? Då bör 
du gå Automation. Förutom jobb 
som drifttekniker inom energiprodu-
cerande företag kan du söka jobb 
inom gruvnäringen som t.ex styr- och 
reglertekniker. Dessutom finns många 
intressanta jobb inom industrin. Vi är 
den enda gymnasieskolan i inlandet 
som erbjuder Automation. 

?

Så här är programmet upplagt

Första året är gemensamt för bägge inriktningarna. Du läser  
gymnasiegemensamma ämnen och programspecifika ämnen.

Andra året har du valt inriktning och fördjupar din  
valda inriktning. 

Tredje året genomför du bland annat ditt  
gymnasiearbete. 
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” Elektriker och automations- 
    tekniker är framtidsjobbet  
 i en värld som utvecklas. 
           Simon Wallin 
                                   Vilhelmina 
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FORDONS- &
TRANSPORTPROGRAMMET 

INRIKTNINGAR – Transport  •  Lastbil & mobila maskiner  •  Personbil

FORDON

FT

MÖT 
FRAMTIDEN!

Utbilda dig för  
framtidens fordon  
och transporter.
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I alla tider har människan haft ett behov av att kunna förflytta sig själv och 
olika föremål. I dag är behovet av snabba, exakta transporter och effektivt 
underhåll av fordon större än någonsin tidigare. I motor- och transport-
branscherna finns det därför många framtidsyrken för dig som lever upp 
till kraven. Förutom sedvanliga grundkunskaper är gott kundbemötande, 
kunskaper om hållbar utveckling samt goda kunskaper i data och elektronik 
viktiga på dagens arbetsplatser. 

Yrket i dag
Att vara mekaniker eller att arbeta som förare handlar idag inte bara om 
vanligt mekande eller att sitta bakom ratten. Vi måste kunna många saker, 
som avancerade felsökning, ecodriving, fordonsvård och sist men inte minst 
kundbemötande och miljömedvetenhet.

Inriktning: Lastbil och mobila maskiner 
Inriktningen passar dig som vill jobba med service och underhåll av mobila 
maskiner och Lastbilar. I Storuman om du väljer att rikta dig mer mot mobila-
maskiner så kommer du att vara både i skolan och få undervisning ute på fö-
retag. Skolan i Storuman samarbetar med maskinleverantörerna i QMT-kon-
cept (www.qmt.se) samt med Swecon och andra företag, tex Zeppelin Cat. 
Inriktningen möter det ökade behovet av arbetskraft inom gruvindustrin och 
övrig produktion där tunga maskiner används.

I Vilhelmina riktar man sig mest mot Lastbilsmekaniker. Din praktiska under-
visning i skolan sker i de nybyggda lokalerna som ligger vid den södra entrén 
till Vilhelmina. (Inflyttning augusti 2022) Här finns ett tätt samarbete med 
ortens transportinriktning där de servar och underhåller deras maskinpark. 
Behovet av lastbilsmekaniker är stort och du får lätt jobb. 

Inriktning: Personbilsteknik 
Inriktningen personbil ger dig kunskaper inom diagnostik, reparation och 
service av lätta fordon. Snabb teknisk utveckling utmärker yrkesområdet 
och den blir också alltmer komplex, specialiserad och anpassad till de olika 
specifika fordonen. Inriktningen Personbilsteknik ges med Vilhelmina som 
studieort och din praktiska undervisning sker i de nybyggda lokalerna som 
ligger vid den södra entrén till Vilhelmina. (Inflyttning augusti 2022) 

Inriktning: Transport 
Inriktningen passar dig som vill arbeta som chaufför och är serviceinriktad. 
Att vara chaufför i dag är så mycket mer än att sitta bakom ratten. En av de 
viktigaste delarna, förutom branschkunskap, är kundbemötande och miljö-
medvetenhet. Branschen digitaliseras med en rasande fart för att underlätta 
snabba, exakta transporter, och man måste hela tiden hålla sig uppdaterad. 
Det råder stor brist på förare i dag så efter utbildningen har man garanterat 
jobb om man vill.  

KLARA, FÄRDIGA 
FÖRSTÅ  
Efter utbildningen har du de teoretis-
ka och praktiska kunskaper som krävs 
för att börja arbeta. Om du är väl-
utbildad och serviceinriktad går det 
nästan att garantera dig ett arbete i 
motor- och transportbranscherna.

” Massor av praktik  
    och massor med  
    annan kunskap. 
                         Axel Persson 
       Storuman

?

Så här är programmet upplagt

Första året är gemensamt för alla på programmet.  
Då läser du fordonskunskap och gymnasiegemensamma  
ämnen. Här gör du även din första APL, där du får prova  
på olika inriktningar i branschen.  
Första året kan du välja att läsa antingen i Storuman  
eller med Vilhelmina som studieort.  

Andra och tredje året läser du på någon av fordons-  
och transportprogrammets inriktningar.  
Varje inriktning fokuserar på ditt framtida  
yrkesområde. Du gör under år 2 och 3 totalt  
15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Studieorten för Fordons och transport- 
programmet varierar från år 2 beroende  
på vilken inriktning du önskar.

?LÄSA VIDARE  
Skulle du vilja läsa vidare  
efter gymnasiet så har  
du under studietiden  
möjlighet att läsa de  
kurser som behövs för grund- 
läggande högskolebehörighet.

13

LÄRLING

Du kan söka 

inriktningen Lastbil & 

mobila maskiner som

lärlingsutbildning i

Storuman.
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FÖRSÄLJNINGS- &
SERVICEPROGRAMMET 

Före detta Handels- & administrationsprogrammet 

FÖRSÄLJNING 
& SERVICE

FS  
HANDEL, SERVICE,  

MARKNADSFÖRING 
OCH  

FÖRETAGANDE.
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Vill du arbeta inom handel, service och marknadsföring, samt lära dig mer 
om företagande? Då är Försäljnings- och serviceprogrammet programmet 
rätt val för dig! Entreprenörskap följer som en röd tråd genom hela din 
utbildning, både teoretiskt och praktiskt. 
 
Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram, men hos oss 
ingår både Engelska 6 och Svenska 2. Det enda du behöver välja till för att 
få grundläggande behörighet till högskolan är Svenska 3. Efter examen från 
programmet har du de kunskaper som behövs för att arbeta med försälj-
ning, kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen. 
Utbildningen utvecklar även dina kunskaper om försäljning och service via 
olika kanaler och plattformar. Hos oss får du även prova på att driva ditt 
eget företag under gymnasietiden, antingen själv eller i grupp tillsammans 
med dina klasskamrater. 

Företagsamhet
Ett företagsamt förhållningssätt är en styrka som du hela tiden utvecklar  
under din studietid hos oss. 

✔  Du arbetar praktiskt i nära kontakt med både näringslivet och  
     lokala företagare.

✔  Under din utbildning kommer du att få göra flera studiebesök,  
 även med övernattningar på andra orter i Sverige.

✔  Du kommer att få minst 15 veckors APL som följer det intresse  
 och mål som du har med din utbildning.

✔  I årskurs tre får du möjlighet att starta och driva ett företag  
 inom UF-konceptet.

APL, som står för Arbetsplatsförlagt lärande, finns med under alla tre åren. 
Redan i åk 1 gör du din första APL. 

Studieorten för Försäljnings och serviceprogrammet är Vilhelmina.

ÄR DU NÄSTA 
FÖRETAGARE  
I årskurs tre får du möjlighet att starta 
och driva ett företag inom UF-kon-
ceptet. En bra erfarenhet om du 
någon gång i livet vill starta ett eget 
företag i samhället

?

Så här är programmet upplagt

Första året läser du både gymnasiegemensamma ämnen och kurser som är 
programspecifika. Du genomför dessutom din första APL-period.

Andra året fortsätter du att läsa gymnasiegemensamma ämnen och fördju-
par dig ytterligare i  programmets inriktning; försäljning och service. Både i 
teori och praktik (mer APL).

Tredje året skriver du ditt Gymnasiearbete, som kan  
göras inom ramen för Ung företagsamhet, UF.   
Även under tredje året har du APL.

15

” Bra affärer är  
bra för affärerna. 
Jag gillar bra affärer. 
  Elias Johansson 
             Vilhelmina 
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INTRODUKTIONSPROGRAMMET 

För dig som behöver komplettera dina grundskolekunskaper 

INTRODUKTION

IM
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” Jag trivs jättebra på skolan och 
jag får all den hjälp jag behöver.

Dek Omar, Storuman 
IM 21 mot teknikprogrammet 
och specialisering armbrytning

Saknar du behörighet till nationella program på gymnasiet?  
Då kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Denna utbildning  
kan innehålla grundskolekurser, gymnasiekurser, praktik eller andra  
motiverande insatser. På introduktionsprogrammen går du i två år  
(gäller ej IM-V). Det finns möjlighet att förlänga IM-utbildningen om 
särskilda skäl föreligger

Programinriktat val (IM-V)

Du saknar antingen grundskolans matematik eller engelska, men är i 
övrigt behörig att söka ett yrkesprogram. När du går IM-V läser du med 
klassen på nationella programmet och du läser grundskolans matematik 
eller engelska för att sedan läsa gymnasiekurserna i dessa ämnen. IM-V 
syftar till att göra dig behörig att ta gymnasieexamen och du läser därför 
i tre-fyra år. Du söker till IM-V via gymnasieantagningen.

Yrkesintroduktion (IM-Y)

Du saknar flera grundskoleämnen, bl a svenska/SVA. Du ges möjligheten 
att läsa in svenska, engelska, matematik på grundskole- eller gymnasie-
nivå, kombinerat med yrkeskurser. Denna utbildning syftar till anställ-
ningsbarhet och kan därför innehålla mycket praktik. IM-Y är sökbart via 
gymnasieantagningen.

Språkintroduktion (IM-S)

Här kan du som nyligen anlänt till Sverige få utbildning med fokus på 
svenska språket. Du läser för behörighet till studier på nationella  
program på gymnasiet eller till annan utbildning. På IM-S läggs utbild-
ningen upp utifrån dina kunskaper och tidigare utbildning. IM-S är inte 
sökbart via gymnasieantagningen utan söks via skolans SYV.

Individuellt alternativ (IM-I)

Inom individuellt alternativ utformas utbildningen efter dina individuella 
behov och förutsättningar. Du kan kan läsa vissa grundskoleämnen så-
som svenska, engelska, matematik. Du kan få göra praktik eller läsa vissa 
nationella gymnasiekurser, beroende på intressen och  
fallenhet.Utbildningen syftar till vidare studier på  
nationella program, till anställningsbarhet eller andra  
studier. IM-IND är inte sökbart genom gymnasie- 
antagningen utan söks via skolans SYV.

FYRA VARIANTER  
Dina studier anpassas efter  
ditt målmed utbildningen. 

 ✔ Läsa vidare på gymnasie/högskola

✔ Börja på ett yrkesprogram

✔ Få språkintroduktion

✔ Börja arbeta

?
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET 

INRIKTNINGAR – Naturvetenskap  •  Naturvetenskap och samhälle

NATUR

NA EN 
RESA I

LÄRANDET!

18



19

Tycker du om att undersöka och experimentera för att skaffa dig  
kunskaper om din omvärld? Tycker du om att diskutera hållbarhet,  
miljöfrågor och naturvetenskapens betydelse för oss människor?  
Då är NA-programmet något för dig! 

Sverige har stora behov av naturvetare och forskare i framtiden.  
Naturvetenskapsprogrammet är det bredaste programmet och  
öppnar vägar till vidare studier och forskning på universitet.  
Utbildningen utvecklar dina kunskaper om naturvetenskapliga  
ämnen, matematik, språk och samhällsstrukturer.  
 
NA utvecklar även ditt kritiska tänkande, lär dig att föra logiska  
resonemang och att analysera. Det är viktigt att du har goda för- 
kunskaper i och är intresserad av matematik, fysik, kemi och biologi.

Inriktning: naturvetenskap (NANA)
Du fördjupar dig i de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi,  
läser matematik 4 samt fördjupningskurser inom miljö- och energi eller  
bioteknik. Detta ger den bredaste behörigheten för universitets- och  
högskolestudier.

Inriktning: natur – samhällsvetenskap (NASAM)

Denna inriktning betonar det hållbara samhället i samspel med naturveten-
skapen. Du läser färre naturvetenskapliga ämnen men mer samhällsveten-
skapliga kurser. Detta är inriktningen för dig som vill balansera naturveten-
skapliga ämnen med samhällsfrågor.

Valet mellan NANA och NASAM görs under vårterminen i årskurs 2.

Individuella valet
Det individuella valet består av två kurser som läses i åk2 och åk3. Du kan 
erbjudas antingen estetisk-praktiska kurser, exempelvis musik, bild, entre- 
prenörskap, eller kurser inom idrott. Det finns också kurser för spets- 
kompetens: fördjupade kurser i matematik, engelska och moderna språk.  
Du får veta mer om individuella valet på vårterminen i åk1

Språkstudier
Vi tycker att språk är viktigt och vill öppna upp världen för dig som elev.  
Vi vill visa på andra kulturer och sätt att leva än det vi har här i Sverige. 
 Därför strävar vi efter att de elever som fördjupar sina kunskaper i tyska eller 
spanska ska ha möjlighet att kunna delta i olika typer av utbyten eller åka på 
studieresa till länder där språket talas. 

VÄL FÖRBEREDD  
Programmet är hög- 
skoleförberedande och främst riktat 
mot dig som avser att läsa vidare på 
högskola eller universitet.

” Det blir vad DU gör  
    det till. Gör du det  
    svårt så blir det svårt,  
    annars är det lätt”. 
                Matilda Jonsson 
                                      Åsele

?

Så här är programmet upplagt

Studierna kännetecknas av laborationer, fältstudier  
och problemlösning. Vi har ett vetenskapligt och  
helhetstänkande förhållningssätt. Flera ämnen  
samarbetar och samarbetet är ofta tvärvetenskapligt.

I de kurser som ingår i naturvetenskapsprogrammet  
har du möjlighet att samarbeta med lokala företag  
och med olika instanser i kommunen.

Vi gör studiebesök och du har stora möjligheter  
att delta i något av våra internationella  
samarbetsprojekt.  
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RESTAURANG- OCH 
LIVSMEDELSPROGRAMMET

INRIKTNING: Kök och servering

RESTAURANG 
& LIVSMEDEL

RL

EN  
SMAKFULL 

YRKES- 
UTBILDNING!
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Restaurang- & livsmedelsprogrammet är en gedigen yrkes- 
utbildning i samarbete med olika företag inom restaurang-,  
service- och hotellbranschen.

Här finns oändliga möjligheter i olika yrken som t.ex servitör, servitris, bar-
tender. Vidare till hovmästare, restaurant manager, F&B-manager, somme-
lier, och kock. Vidare till Sous-chef, kökschef, style manager, mood manager, 
service agent m.m.

✔ Kursen entreprenörskap ger eleverna möjlighet att driva ett företag   
    genom konceptet; Ung Företagsamhet

✔ 15 veckors APL

✔ Möjlighet till utomlands-APL i Nederländerna

✔ Studieresa på temat mat och dryck

✔ Modernt kök och matsal med ändamålsenlig utrustning

✔ Lärare med lång erfarenhet från restaurangbranschen

Vi erbjuder inriktningarna Kök och Servering. 
Studieorten för Restaurang- & livsmedelsprogrammet är Vilhelmina. 

?
Facebook 
@restaurangprogrammetvilhelmina

Så här är programmet upplagt

I årskurs 1 ligger fokus på faktakunskaper. Du lär dig grunderna samt  
bekantar dig med branschen. Studiebesök och 4 veckor APL. Under åk 1 
väljer du också hur du vill inrikta din utbildning framöver, vill du läsa mot  
servitör eller är matlagning det som lockar?  

I årskurs 2 ligger fokus på att skapa förståelse i fördjupningskurserna inom 
inriktningen kök och servering. Studiebesök och 5 veckor APL med möjlig-
het att göra den i Nederländerna. Vår utbildningsrestaurang, Restaurang 
Malgomaj är öppen en kväll i veckan där du får möjlighet att laga mat och 
servera ”på riktigt”. Med de kunskaper du erhåller i årskurs 2 fortsätter du 
och dina kamrater att utvecklas genom att driva Restaurang Malgomaj en 
kväll i veckan, detta görs även under det tredje året. Om du inte bor på  
orten, så ordnar skolan med övernattning de kvällar du har undervisning  
och inte kan ta dig hem med skolbussen.  

I årskurs 3 får du som läser det fullständiga programmet och läser de mer 
avancerade kurserna i mat och i dryck åka på en studieresa med temat mat 
och dryck. Under det tredje året gör du dina sista 
 APL-perioder 5+2 veckor. Den sista perioden  
på två veckor ligger i slutet av vårterminen  
år 3 och kan användas för introduktion till  
arbete efter avslutat gymnasium.  

EGEN KROG   
Vår utbildningsrestaurang Malgomaj 
är öppen både lunch och middag.  
År 2 och år 3 jobbar du kväll i  
Restaurang Malgomaj. Här lagar vi 
mat och serverar på riktigt.  

”In the kitchen, we say  
    that to cook is to care,  
    and in the dining room,  
    to serve is to love” 
         Wilma Granström  
           Vilhelmina
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET 

INRIKTNINGAR – Beteendevetenskap  •  Samhällsvetenskap

SAMHÄLL

FRÅN 
LOKALT TILL
GLOBALT!

SA
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SA-programmet är utbildningen för dig som gillar språk och kommu- 
nikation. Du lär dig om olika samhällsförhållanden och människor i olika 
kulturer och tidsepoker. Du studerar människans samspel och hur vi 
människor fungerar i grupp och du tränar din förmåga till kritiskt  
tänkande, till att reflektera och argumentera.  

Samhällsvetenskapsprogrammet hjälper dig att skapa en förståelse för 
den globala värld vi lever i som präglas av människor med olika kulturella, 
sociala och ekonomiska bakgrunder. En elev som går SA blir duktig på att 
uttrycka sig i tal och skrift, att argumentera och kritiskt analysera. Utbild-
ningen förbereder för högskolestudier och några exempel på yrkesut-
gångar efter universitet- eller högskolestudier är: socionom, journalist, 
psykolog, lärare, personalvetare, polis och fysioterapeut.

Inriktning: Beteendevetenskap (SABET)
Du lär dig om vad som formar och påverkar människors beteende, ditt eget 
och andras. Du studerar kommunikation, organisation & ledarskap samt  
sociologi som fördjupar dina kunskaper om människors levnadsvillkor. 

Inriktning: Samhällsvetenskap (SASAM)
Du fördjupar dig i historia och samhällskunskap och du läser även kursen 
geografi som är ett tvärvetenskapligt ämne som bland annat behandlar  
naturmiljö och samhälle, miljöförändringar i olika delar av världen samt  
frågor om hållbar utveckling

Valen mellan SASBET och SASAM sker under vårterminen i årskurs 1.  
I båda inriktningarna ingår bland annat filosofi, och psykologi.

Individuella valet
Det individuella valet består av två kurser som läses i åk2 och åk3. Du  
kan erbjudas antingen estetisk-praktiska kurser, exempelvis musik, bild,  
entreprenörskap, eller kurser inom idrott. Det finns också kurser för spets- 
kompetens: fördjupade kurser i naturkunskap, engelska och moderna språk. 
Du får veta mer om det individuella valet under vårterminen i åk1.

Språkstudierna
Grunden till kommunikation är språk och som elev på SA läser du moderna 
språk i minst två år, med möjlighet till fördjupning i åk 3. Språkkunskaper ger 
oss grunden till att förstå den globala värld vi lever i och för att öppna upp 
världen för dig strävar vi efter att elever på SA-programmet får möjlighet att 
kunna delta i olika typer av utbyten eller språk- och studieresor.  

PRAKTIKVECKA  
På SA är det viktigt att du 
får knyta ihop det du lär dig  
teoretiskt med praktiskt arbete.  
 
För att du lättare ska kunna anknyta 
dina ämnen till framtida studier och 
yrkesval får du genomföra en praktik-
vecka under årskurs 3. 

” En bra och bred  
     utbildning, man kan  
     bli vad man vill sedan. 
                     Kajsa Eriksson 
           Storuman

?

Så här är programmet upplagt

Första året är gemensamt för alla på programmet.  
Gymnasiegemensamma ämnen och de ämnen som  
är specifika för Samhälls. Du får också göra  
individuella val, kreativa kurser eller spetskurser  
inom teoretiska kurser för att vidga din behörighet.

Andra året väljer du någon av programmets  
inriktningar; Beteendevetenskap eller  
Samhällsvetenskap.

Tredje året genomför du ditt Gymnasiearbete,  
som kan göras inom ramen för Ung företagsamhet,  
UF. Du gör också en praktikvecka för att få en  
inblick i ditt framtida yrkesliv.v.
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TEKNIKPROGRAMMET 

INRIKTNINGAR – Design och produktutveckling  •  Informations- och medieteknik

TEKNIK

FÖR
NYFIKNA 
SOM VILL

SKAPA

TE
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Teknikprogrammet är till för dig som tycker om att ta reda på hur saker 
och ting fungerar bakom den glansiga ytan man ibland kan se hos en 
produkt eller ett dataprogam. Teknikprogrammet lär dig hur tekniska och 
digitala saker och system fungerar, hur saker hänger ihop och hur man 
konstruerar, tillverkar och skapar olika tekniska och digitala produkter.  

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program med inslag av 
praktiska moment och passar därför bra för dig som vill läsa en teknisk eller 
naturvetenskaplig inriktning på universitet eller högskola. De egenskaper 
som passar bra för en elev på Teknikprogrammet är ett naturvetenskapligt 
intresse och nyfikenhet. Våra lärare ser till att förklara allt från grunden så att 
även de som aldrig gjort något inom det ämnet snabbt lär sig grunderna 
och hur allt fungerar. Det är också en fördel om du har god kunskap i  
matematik, fysik och kemi, då dessa ämnen utgör grunden till många  
tekniska ämnen.

Inriktning: design- och produktutveckling
DP-inriktningen har tyngdpunkten inom konstruktion och produktutveck-
ling med datorstyrd materialbearbetning. Du lär dig både de praktiska och 
teoretiska grunderna inom sådant som en tekniker eller konstruktör arbetar 
med. Du blir attraktiv på arbetsmarknaden eftersom denna inriktning sker i 
nära samarbete med våra lokala företag.

Inriktning: informations- och medieteknik

Utöver gedigna kunskaper om datorer och datornätverks hård- och mjukva-
ra, ger inriktningen kunskaper om programvara för både servrar och klienter. 
Du lär dig programmeringens grunder i ett av de vanligaste programme-
ringsspråken, Java, som används i många program och appar. Du får lära 
dig hur webbsidor är uppbyggda och hur du själv kan forma och skapa 
både statiska och dynamiska hemsidor kopplade till databaser. Utöver detta 
lägger vi till ett visst grafiskt element där ni själva får producera grafik till  
datorprogram, hemsidor och filmer.

Individuella valet

Det individuella valet består av två kurser som läses i åk2 och åk3. Du kan 
erbjudas antingen estetisk-praktiska kurser, exempelvis musik, bild, entre-
prenörskap, eller kurser inom idrott. Det finns också kurser för spets- 
kompetens i åk3: fördjupade kurser i matematik, fysik och engelska.  
Du får veta mer om det individuella valet under vårterminen i åk1.

BRA PÅ MATTE  
Vi vill poängtera att det  
är viktigt att man har goda  
förkunskaper och är intresserad  
av matematik om man vill söka in  
till teknikprogrammet då  
programmet innehåller mycket  
matematik och studietempot  
är högt.

” Inte bara teori  
     – man får göra saker 
     också. Och man får  
      massor med hjälp. 
                     Viggo Holmberg 
           Storuman

?

Så här är programmet upplagt

Första året är inriktat på gymnasiegemensamma ämnen  
och Teknik 1. Du väljer också vilken inriktning du ska  
läsa under år två och tre.

Andra året fördjupar du dig i karaktärsämnena i  
den inriktningen du valt och fortsätter med  
gymnasiegemesamma kurser.

Tredje året fortsätter du med både karaktärsämnen  
och gymnasiegemensamma kurser. Du genomför  
också ditt Gymnasiearbete detta år. Det finns också  
möjlighet till APL (Arbetsplatsförlagt lärande)  
under vårterminen 
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VÅRD- OCH 
OMSORGSPROGRAMMET

VO
VÅRD- & 
OMSORG

ARBETA  
MED MÄNNISKOR  

OCH FÅ EN GRUND- 
UTBILDNING SOM  
UNDERSKÖTERSKA
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Programmet ingår i Vård- och omsorgscollege, VOC Västerbotten. 

Detta innebär att du är garanterad en utbildning till undersköterska som 
är i enlighet med de krav som branschen och arbetsmarknaden ställer. Du 
kommer att få en bred och kvalificerad vård- och omsorgs- 
utbildning, vilket ger dig en ökad anställningsbarhet efter avslutade stu-
dier. Vi ingår i ett lokalt college tillsammans med Vilhelmina,  
Storuman och Lycksele. 

Läs mer på:  www.vo-college.se

Utbildningen är för dig som vill arbeta med och för människor. På Vård- och 
omsorgsprogrammet ges du kunskaper i sjukvård, friskvård och omsorg. Du 
erbjuds en kreativ och stimulerande arbetsmiljö med modern vårdutrust-
ning. Efter avslutade studier kan du arbeta inom sjukhusvård, omsorgen, 
personlig assistent och äldrevård. Det är även en bra grund att ha med sig 
om du sedan önskar läsa mot sjuksköterska eller andra utbildningar såsom 
polis, räddningstjänst. 

Här läser vi många spännande ämnen såsom Hälso- och sjukvård,  
Anatomi och Fysiologi, Funktionsförmåga och Funktionsnedsättning samt 
flera kurser kopplat till omvårdnad och människan.

Studieresor och praktik
✔  Under utbildningen görs studieresor och studiebesök.

✔  Det ingår 20 veckors APL som du har möjlighet att göra på någon av de  
 större sjukhusen i Västerbotten. 

✔  Det finns möjlighet att göra utlandspraktik. Vi ingår i Erasmus+ och har  
 ett samarbete med Nederländerna. Detta innebär att du har möjlighet  
 att göra din APL i Sneek.

✔  Vi har ett nära samarbete med Räddningstjänsten som håller i viss  
 utbildning.

✔  Vi har ett samarbete med GMC i Storuman som bedriver forskning,  
 utveckling och utbildning för   och i glesbygd.  

På Vård- och Omsorgsprogrammet får du med dig en modern utbildning 
som är anpassad till branschernas behov. Vårdsektorn har ett stort behov av 
personal så det är stora möjligheter till jobb efter avslutade studier  

Studieorten för Vård och omsorgsprogrammet är Vilhelmina. 

LÄSA VIDARE  
ELLER JOBBA  
Detta är en ypperlig  
utbildning för dig som vill läsa vidare 
till exempelvis sjuksköterska, sjuk-
gymnast, polis eller inom räddnings-
tjänsten.

Efter avslutade studier kan du arbeta 
inom sjukhusvård, omsorgen, äldre-
vård och som personlig assistent. 

?

Så här är programmet upplagt

Första året läser du ungefär hälften av tiden med gymnasiegemensamma 
ämnen och andra hälften med yrkesämnen. Du läser ämnen som Vård och 
omsorg, medicin och hälsopedagogik. Du gör din första APL  
(Arbetsplatsförlagt lärande) under våren. 

Andra året fortsätter du att läsa hälsopedagogik  
men vi startar också kursen inom akutsjukvård.  
Du kan även välja att läsa räddningsmedicin.

Tredje året består mest av yrkesämnen, men väljer  
du att läsa mot grundläggande högskolebehörighet  
så läser du här sista kursen i svenska, Svenska 3.  
Under ditt sista år gör du två perioder av APL.  
Både innan jullovet men också precis mot slutet av  
din sista termin på gymnasiet.
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” Det är inte som en  
    vanlig skola  
                           Alexandra Wallin 
                                      Vilhelmina
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TÄRNABY ALPINA  
GYMNASIUM 

Anpassade studier och målinriktad träning 

TÄRNABY 

ALPINA

TAG  
ELITSATSNING 

I MÄSTARNAS 

BACKAR
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Vill du träna alpin skidåkning i samma backar som Ingemar Stenmark, 
Anja Pärson och Magdalena Fjällström? I så fall ska du söka till Tärnaby 
alpina gymnasium som är en nationell idrottsutbildning (NIU).

Vi är ett elitsatsande alpint skidgymnasium placerat i Tärnaby som 
erbjuder naturvetenskapliga programmet och samhällsvetenskapliga 
programmet. Vi läser alla kurser på 4 år och erbjuder alla special- 
idrottskurserna som innebär 700p.

Hos oss så får du möjlighet till flexibla studier kombinerat med träning, 
handledda av duktiga engagerade lärare och tränare.

Du får en hemtrevlig miljö med enbart 40 elever i hela skolan samt 
8 personal på plats. Du har stora möjligheter till elevinflytande och att 
bidra till vårt gemensamma arbete med gruppens utveckling i fokus. 
Vi ger dig alla förutsättningar och skapar en trygg inlärningsmiljö för  
attdu ska kunna prestera.

För att anpassa studierna när vi är på läger och gemensamma tävlingar 
får du med dig förberedda lektioner och uppgifter. En del lektioner  
kommer att genomföras via fjärrundervisning för att möjliggöra tät  
kontakt med dina lärare.

Är du intresserad av vår verksamhet och vill komma på besök?  
Vi vill gärna att du kommer på praktik om du har möjlighet. Du följer då 
skolans dagliga arbete och får en personlig handledare.

Ta kontakt med Fredrik Fahlqvist, tränare och anordnare  
eller rektor Tomas Nybrand. 
 

DU SÖKER TILL 
TAG I TVÅ STEG  
1. Du söker till NIU på Svenska skid-
förbundets hemsida (https://ansokan.
skidor.com). Skicka in din ansökan  
senast 1 december.

2. Lämna även in din gymnasie- 
ansökan hos din studie- och yrkes-
vägledare enligt ansökningsdatum  
i din hemkommun.

?

Instagram 
tarnabyalpinagymnasium
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ARMBRYTARGYMNASIET 

Anpassade studier och armbrytning på elitnivå 

ARMBRYTAR 
GYMNASIET

ARM  
BRYT IHOP

OCH

KOM IGEN!
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Vill du träna armbrytning på schemat och tillsammans med världsmäs-
tarklubben i Storuman? Klubben som bland andra fostrat världsmästar-
na Heidi Andersson och Elin Janehem samt juniorvärldsmästaren Emma 
Maximova. I så fall ska du söka till Armbrytagymnasiet i Storuman som 
är en nationell idrottsutbildning (NIU).

Som elev vid Västeuropas enda Armbrytargymnasium får du bland annat 
träna med Storuman Armsport – en av Sveriges största och mest fram-
gångsrika armbrytarklubbar. Plugga armbrytning – på skoltid. Sök!

I armbrytningen ingår bland annat följande:

Grundläggande träning • Kondition • Styrketräning på gym  
Ryssträning • Träningslära • Kost och nutrition • Hälsa och ledarskap 
Anatomi och fysiologi

Delar av utbildningen ligger på kvällstid, då du tränar med Storuman 
Armsport. Här tränar även den elvafaldiga världsmästarinnan  
Heidi Andersson.

Utöver armbrytningen läser du på ett av våra nationella program och får 
en examen från gymnasieskolan. Du får alltså en yrkesförberedande ut-
bildning eller behörighet för fortsatta studier, utöver armbrytningen.

Är du intresserad av vår verksamhet och vill komma på besök?  
Vi vill gärna att du kommer på praktik om du har möjlighet. Du följer då 
skolans dagliga arbete och får en personlig handledare.

Ta kontakt med Linda Dahlgren, tränare och anordnare, 0951-141 44  
eller rektor Tomas Nybrand. 
 

DU SÖKER TILL 
TAG I TVÅ STEG  
1. Du hitta ansökningsblanketten till 
NIU på  Svenska Budo & Kampsports-
förbundets hemsida. https://www.
budokampsport.se/forbund/utbild-
ningar/niu/. Skicka in din ansökan  
senast 1 december.

2. Lämna även in din gymnasie- 
ansökan hos din studie- och yrkes-
vägledare enligt ansökningsdatum  
i din hemkommun.

?

Instagram 
armbrytargymnasiet 
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BOF
Funkar på BARN-  

OCH FRITIDS- 
PROGRAMMET

FOT
Funkar på FORDONS- 

& TRANSPORT- 
PROGRAMMET

i Storuman.
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LÄRLING 

LÄRLING  
– skola och yrkesutbildning i ett
Om du läser lärlingsutbildning får du tre flexibla och lärorika gymnasieår som 
förbereder dig för arbetslivet och kan leda till anställning. 

Lärlingsutbildningen ger dig samtidigt de gymnasiekurser som krävs om du vill läsa 
vidare på högskola och universitet. 

Lärling passar utmärkt med vår flexibla hybridundervisning, där du kan välja att läsa 
vissa delar av utbildningen på hemorten. Med handledare på plats och 
behörig lärare som undervisar från Storuman eller Vilhelmina. 

Lärlingsutbildningen passar dig som
✔  Är målmedveten och motiverad.
✔  Gillar att ta egna initiativ.
✔  Vill utbilda dig inom det yrkesområde som du valt, men även vill ha möjlighet   
 att läsa vidare på högskola och universitet.

Kurserna inom ditt yrkesområde genomförs på din arbetsplats, tillsammans med 
din handledare och undervisande lärare.

Lärlingsutbildningen ger dig många fördelar
✔  Du får in en fot i arbetslivet.
✔  Du kan bli anställd på företaget.
✔  Du blir en tillgång på företaget.
✔  Utbildning genomförs med modern utrustning
✔  Förutom ditt studiebidrag kan du söka extra lärlingsersättning på 1000 kronor 
  i månaden. Tillsammans med studiebidraget innebär det att du kan få 2 250   
 kronor per månad.

Så här är lärlingsundervisningen upplagd

Årskurs 1 – skolförlagd, kärnämnen
Årskurs 2 – två dagar på företag och tre dagar på skolan
Årskurs 3 – tre dagar på företag och två dagar på skolan
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ALLA
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BO TRYGGT OCH BRA 
STORUMAN & VILHELMINA

Elevboendet i Storuman ligger i Hotell Toppens annex och måltiderna serveras på hotellet. 
Rummen är nyrenoverade och du har tillgång till ett pentry i sällskapsrummet.  
Du är också välkommen att nyttja hotellets gym.  
 • Ett rum kostar 3000 kr/mån inkl bredband, frukost och middag

Alla ska känna sig trygga både på skolan och där man väljer att bo. 
Därför erbjuder vi trygga drog- och alkoholfria boenden i både 
Vilhelmina och Storuman. En anställd coach besöker elevboendet 
med jämna mellanrum utanför skoltid och finns också till hands 
under kvällarna om det behövs.  

Elevboendet i Vilhelmina ligger nere på Strandvägen. Du hyr din egna lilla lägenhet med egen 
dusch och toalett och ett litet pentry. Sedan finns gemensamhetsutrymmen med ett större kök  
och ni har en gemensam tvättstuga som är bokningsbar.

 • 30 m2 kostar 2800 kr/mån inkl bredband och frukost
 • 33 m2 kostar 3000 kr/mån inkl bredband och frukost
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INDUVIDUELLA VAL 

INDIVIDUELLA VAL 2022/23
Ditt individuella val omfattar 200 poäng. Du läser dina val i åk 2 (100p) och åk 3 (100p). 
På Samhällsvetenskapsprogrammet läser du 200 p i åk 3. Kurserna är förlagda i olika 
block för att inte krocka med varandra. 

Om du väljer att läsa språk som individuellt val påbörjar du som regel dina språkstudier 
redan i årskurs 1. På SA-programmet läser du 200 p språk obligatoriskt och på  
NA-programmet 100 p.

Det är viktigt att du tänker igenom dina val noga och tar reda på kursens innehåll. Ditt val 
ligger till grund för vilka kurser som blir av. Vi startar inte kurser med för få antal elever. I 
början av vårterminen i årskurs 1 och 2 gör du dina val.

Storuman erbjuder: 
• Ridning  • Idrottsspecialisering (armbrytning)  • Entreprenörskap  
• Film och tv-kunskap   • Pedagogiskt ledarskap  • Hälsopedagogik 
• Matte 3 • Grundläggande behörighet  • Bild och form 
• Forskning  • Simning  • Jakt & fiske 
• Språk  • Snöskoterskruvning (förarbevis)  • Foto 
• Fotboll  • Svets  • Musik
 

Vilhelmina erbjuder:
På högskoleförberedande program erbjuder vi fördjupningskurser i;  
• Matematik • Fysik • Engelska 
• Naturkunskap,  • Moderna språk (spanska, tyska, samiska)
• Idrott och hälsa.  
Vi erbjuder också estetisk-praktiska kurser såsom;
• Bild • Musik  • Entreprenörskap.  

På Yrkesprogrammen Vilhelmina erbjuds yrkeskurser inklusive entreprenörskap  
för att bredda eller fördjupa sig inom yrket eller så kan man välja extra kurser för  
grundläggande högskolebehörighet såsom; 
• Engelska 6 • Svenska 2 • Svenska 3
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”Välkommen  
till SLG
– Södra Lapplands
Gymnasieförbund”
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www.sgy.se             
Telefon   Vilhelmina  0940-142 24 /142 22           
   
     Storuman 0951-141 51                     

VI KNYTER IHOP SÖDRA LAPPLAND
– GYMNASIESKOLOR I SAMVERKAN

@sodralapplandsgymnasieforbund

sodralapplandsgymnasieforbund


