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Hos oss på Vallentuna gymnasium får du en utbildning som ger dig bästa möjliga förutsätt-
ningar att möta framtiden. Lärarna är kända för sitt engagemang och sina goda kunskaper inom 
såväl pedagogik som i sina respektive ämnen. Undervisningen bedrivs tvärvetenskapligt och 
ämnesintegrerat med din personliga utveckling i fokus. 

Vi är måna om att undervisningen bedrivs verklighetsnära och i god kontakt med din om-
värld. Som elev hos oss kommer du att skaffa dig minnen och vänner för livet och du får bland 
annat möjlighet att träffa och knyta kontakter med elever från andra länder och skolor. Du har 
också möjlighet att delta på internationella resor som ger dig erfarenheter och färdigheter att 
möta nästa steg i livet. Du som går på yrkesprogrammen har möjlighet att göra delar av ditt 
arbetsplatsförlagda lärande utomlands. 

Vårt mål är att ge dig en meningsfull och gedigen utbildning oavsett om du ska studera vidare 
eller om du ska ut i arbetslivet.

Johan Klintberg, rektor

Utbildning
utan gränser





Din dröm
är vår drivkraft
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Som elev på Vallentuna gymnasium arbetar du nära dina lärare. Du har alltid lätt att göra din röst hörd 
och dina åsikter är viktiga för alla som arbetar hos oss. Du får vara med och påverka planeringen av under-
visningen tillsammans med din klass för att du på bästa sätt ska kunna nå dina drömmar och mål i livet. 

Närheten mellan dig, andra elever på skolan och personalen skapar en trevlig och trygg studiemiljö 
som ger stimulans såväl socialt som kunskapsmässigt.

Hos oss kan du också vara med och påverka större beslut som rör hela skolan genom vårt elevråd och 
vi vill tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för var och en att nå högsta möjliga resultat. 

Inflytande och elevdemokrati

Din dröm
är vår drivkraft
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Ekonomiprogrammet
Inriktning Ekonomi

Genom Vallentuna gymnasiums nära samarbete med de lokala företagen och organisationerna får du 
möjlighet att skapa goda kontakter och öka dina chanser till jobb i framtiden. Vi arbetar i kreativa och 
verklighetsnära ämnesövergripande projekt och du blir väl förberedd för arbete och vidare studier. Under 
din gymnasietid får du också delta i studieresor inom Europa.

DIN UTBILDNING
I årskurs 1 ligger tyngdpunkten på samhällsvetenskapliga ämnen. 
Du läser tillsammans med elever som har valt Samhällsvetens-
kapsprogrammet. Du får goda kunskaper i hur samhället funge-
rar i Sverige, men också globalt. Under ditt första år på ekonomi-
programmet kan du delta i ett utbyte med en skola i Spanien.

I årskurs 2 läser du ämnen som företagsekonomi, privatjuridik 
och samhällsekonomi. Du deltar i skolans FN-rollspel och får 
agera diplomat. Du gör också en kort praktik på ett företag för 
att koppla ihop dina teoretiska kunskaper med verkligheten. 
Under detta andra år kan du vara värd för en spansk elev som 
besöker gymnasiet.

I årskurs 3 får du starta och driva ett företag inom ramen för 
Ung Företagsamhet, UF. I det projektet får du lära dig om hur 

det är att vara egen företagare. Du läser också kursen Ledarskap  
och organisation för att lära dig mer om olika organisations-
former, kommunikation, grupprocesser och hur ledarskap 
fungerar. En studieresa till ett EU-land ingår för att du på plats 
ska kunna uppleva och ta del av samarbetet inom EU. 

DIN FRAMTID
När du är klar med Ekonomiprogrammet blir du färdig gym-
nasieekonom och kan söka arbete direkt. Du kan självklart 
också välja att studera vidare, till exempel inom ekonomi, 
bank- och försäkring eller marknadsföring. Du kan också gå 
utbildningar för att bli exempelvis controller, jurist, revisor eller 
fastighetsmäklare.

» Jag vill lyckas och ha en ljus framtid, därför valde jag det här programmet. « ROBERT, SEB14
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Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning Beteendevetenskap

På den beteendevetenskapliga inriktningen arbetar vi ofta praktiskt med undersökningar och experiment. 
Vi arbetar tematiskt kring vad som formar vår identitet som människa. Frågor kring kommunikation, 
gruppdynamik och det mänskliga beteendets alla aspekter är kärnan i programmet. Vårt flexibla schema 
ger goda förutsättningar för studiebesök i Stockholm. Genom alla tre år på Vallentuna gymnasium får du 
en koppling till arbetslivet via besök, ”jobbskuggning” och praktik.

DIN UTBILDNING
I årskurs 1 ligger tyngdpunkten på samhällsvetenskapliga ämnen. 
Du läser tillsammans med elever som har valt Ekonomipro-
grammet. Du får goda kunskaper i hur samhället fungerar i 
Sverige, men också globalt. Vi gör experiment och undersök-
ningar om hur människan ser på sig själv och påverkas av andra. 
Vi arbetar också med kommunikation mellan och inom grupper. 
Under ditt första år kan du även delta i ett utbyte med en skola 
i Spanien.

I årskurs 2 läser du fördjupningskurser och lär dig mer om 
vad som händer i Sverige och världen just nu samt hur det 
påverkar dig och ditt liv. Du får delta i skolans FN-rollspel där 
du bland annat diskuterar globala rättvisefrågor och mänskliga 
rättigheter med elever från andra gymnasieskolor. Under detta 
år kan du vara värd för en spansk elev som besöker gymnasiet.

I årskurs 3 fördjupar du dig i beteendevetenskapliga teorier 
och får planera, genomföra och analysera egna experiment 
och undersökningar. Du har en veckas praktik inom ett yrke 
som är kopplat till din utbildning. Under praktiken gör du en 
vetenskaplig studie av arbetsplatsen. Du deltar också i studie-
resan till ett EU-land, för att du på plats ska kunna uppleva 
europeisk historia och politik.

DIN FRAMTID
Du får en bred studieförberedande utbildning som passar dig 
som vill arbeta med människor. Programmet ger en bra grund 
för dig som vill utbilda dig till polis, sjuksköterska, psykolog, 
socionom, lärare eller personalvetare. Just nu är det stor brist 
på exempelvis vårdpersonal och lärare.

» Jag valde det här programmet för att jag är intresserad 
av psykologi och så är det en bred utbildning. «  JULIA , SEB14
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Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning Samhällsvetenskap

Kärnan i programmet är globala rättvisefrågor, språk, samhälle och miljö, med blick både mot histo-
rien och framtiden. På den samhällsvetenskapliga inriktningen arbetar vi tvärvetenskapligt. Dina lärare 
samarbetar kring hela din utbildning för att du ska ha möjlighet att fördjupa dig och få en förståelse för 
komplexa frågor inom exempelvis miljö och psykologi.

DIN UTBILDNING
I årskurs 1 får du en bred samhällsvetenskaplig bas, som ger 
dig goda kunskaper i hur samhället fungerar både i Sverige 
och globalt. Du läser tillsammans med elever som har valt 
Ekonomiprogrammet. Alla tre år på gymnasiet kopplas samman 
med arbetslivet vilket i årskurs 1 innebär besök på arbetsplatser. 
Under detta år kan du även delta i ett utbyte med en skola i 
Spanien. 

I årskurs 2 får du fördjupa dig i samhällsvetenskapliga äm-
nen och internationella frågor. Du deltar i skolans FN-rollspel 
där elever får agera delegater från hela världen, som samlas i  
generalförsamlingen för att debattera frågor kring miljö, 
mänskliga rättigheter och konflikter. För att koppla skolans 
teori till arbetsmarknadens praktik genomför du i årskurs 2 så 
kallad ”jobbskuggning” på en arbetsplats.

I årskurs 3 fördjupar du dig i ett vetenskapligt arbetssätt och 
får träna på att genomföra egna undersökningar och skriva 
rapporter. Detta är en ovärderlig förberedelse inför vidare 
studier på högskola och universitet. Du genomför också en 
veckas praktik inom ett yrke som är kopplat till din utbildning. 
Tillsammans med din klass reser du till ett EU-land för att upp-
leva europeisk historia och politik.

DIN FRAMTID
Efter dina tre år på Samhällsvetenskapsprogrammet har du en 
bred studieförberedande utbildning som passar dig som vill ar-
beta med exempelvis politik och samhällsfrågor. Programmet 
ger en bra grund om du vill utbilda dig till journalist, kommuni-
katör, ekonom, lärare eller statsvetare. Du kan även fördjupa dig 
inom exempelvis globala hållbarhets- och rättvisefrågor. 

» Man får veta väldigt mycket om världen. «  TORA , SEB15
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Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning Beteendevetenskap för elever med 

Aspergers syndrom eller annan diagnos 
inom autismspektrat

Du som väljer det här programmet läser tillsammans med andra elever som har liknande behov. Detta 
program finns i egna lokaler på skolan och du har en egen arbetsplats i klassrummet. På den beteende-
vetenskapliga inriktningen arbetar vi ofta praktiskt med undersökningar och experiment. Vi lär oss bland 
annat om vad som formar vår identitet som människa. Frågor kring kommunikation, gruppdynamik och 
det mänskliga beteendets alla aspekter är kärnan i programmet.

DIN UTBILDNING
Du får studera i liten grupp i en anpassad arbetsmiljö och 
med en noga planerad och strukturerad undervisning, som 
bedrivs av lärare med god kunskap om Aspergers syndrom 
och liknande diagnoser. Målet är att lära känna dina styrkor 
och utveckla dem tillsammans med dig. Om du vill kan du 
delta i gemensamma elevaktiviteter tillsammans med elever 
från andra program på gymnasiet. Det kan handla om föreläs-
ningar, teaterföreställningar och musikuppträdanden.

Utöver ämnen som svenska, engelska och matematik, läser 
du samhällsvetenskapliga ämnen som samhällskunskap, religion, 
historia och geografi. Du får goda kunskaper i hur samhället 
fungerar i Sverige, men också globalt. Den beteendevetenskap-

liga inriktningen innebär bland annat att vi gör undersökningar 
om hur människan ser på sig själv och påverkas av andra. Vi ar-
betar också med kommunikation mellan och inom grupper. Du 
läser ämnen som internationella relationer, ledarskap och orga-
nisation, psykologi och sociologi.

DIN FRAMTID
Genom att gå det här programmet får du behörighet till vidare 
studier på universitet och högskola. Du får kunskaper som är till 
stor nytta vad du än väljer att göra i livet. Du får även kunskaper 
som hjälper dig att bättre förstå dig själv och andra. Tillsam-
mans med vår studie- och yrkesvägledare kan du diskutera olika 
vägar att gå efter din gymnasieexamen.
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Idrottsprofil
Utveckla din talang! Hos oss kan du kombinera

dina studier med satsning på din idrott . 

När du läser vår idrottsprofil har du ett pass varje vecka med 
idrottslärare och ett pass med din klubb. Träningen är allsidig, 
med både styrka och kondition. Alla elever som går idrottsprofil 
får ett dagkort på Sports Club i Vallentuna, vilket ger dig tillgång 
till förstklassiga träningslokaler. Du läser kurserna Idrott  och 
hälsa – specialisering 1 och 2. 

Vi gör denna idrottssatsning tillsammans med flera idrotts-
klubbar: Vallentuna Hockey, Vallentuna Handboll, Vallentuna 
Fotboll, Vallentuna Innebandyklubb, Österåkers Konståknings-
klubb, Vallentuna Ridklubb och  Karby Badmintonklubb.  Du 
kan läsa idrottsprofil på alla program förutom lärlingspro-
grammen.
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Hockeyprofil
Nytt för läsåret 2016-2017 är det utökade samarbetet med 

Vallentuna Hockey och Djurgården Hockey .

Om du läser vår hockeyprofil får du sammanlagt 400 poäng 
direkt kopplade till din sport – lika många poäng som på NIU 
(Nationell Idrottsutbildning). Utöver kurserna Idrott och hälsa 
– specialisering 1 och 2, får du två pass varje vecka på is med 
tränare från Djurgården Hockey under årskurs 1 och 2. Dess-
utom läser du Träningslära samt Ledarskap och organisation 

eller Entreprenörskap och företagande. Du får också tillgång 
till träning på Sports Club med träningskort under dagtid. Du 
kan välja hockeyprofil på Ekonomiprogrammet, Samhälls-
vetenskapsprogrammet, Handelsprogrammet samt på Bygg-
programmet.  
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Med världen 
som klassrum

Vi är övertygade om att kontakter med vår omvärld ger eleverna både självförtroende att använda språk 
och att våga arbeta och studera utomlands. Här får du möta två av våra lärare som jobbar med våra  
internationella utbyten; Jenny Segerstedt, lärare i psykologi och samhällskunskap och Angelica Granqvist, 
förstelärare i engelska och svenska.

JENNY SEGERSTEDT

Vilka internationella utbyten är du engagerade i?
”I vår blir det min femte resa tillsammans med elever till vår 
vänskola i Almeria,  Spanien. Eleverna bor i spanska familjer 
och deltar i undervisningen tillsammans med de spanska elev-
erna. Jag har också varit med och byggt upp den Europaresa 
som ligger i åk 3 för samhällsvetarna och ekonomerna. Dess-
utom har vi ett omfattande utbyte i Sverige genom vårt stora 
FN-rollspel. 200 elever från fyra skolor träffas varje år för att 
diskutera frågor som mänskliga rättigheter, konflikter och håll-
bar utveckling.”

Vad vinner eleverna på att få internationella kontakter?
”Jag är mycket stolt över att vi på Vallentuna gymnasium verk-
ligen har ’världen som klassrum’ på riktigt. Genom våra inter-
nationella utbyten och kontakter får eleverna utvecklas som 
personer och världsmedborgare vilket gör att de senare vågar 
ge sig ut i världen. Genom våra utbyten får eleverna lärdomar 
som de inte kan få i klassrummet, att exempelvis se politik bli 
till i Bryssel gör det obegripliga lättare och mer tillgängligt.”

ANGELICA GRANQVIST

Vilka internationella utbyten är du engagerade i?
”Jag har i flera år varit delaktig i en resa till Dublin för elever som 
läser kursen Engelska 7. Eleverna studerar historiska och nutida 
konflikter samt läser irländsk skönlitteratur.  Eleverna upplever 
verkligen staden med alla sinnen och detta dokumenteras i vår 
egen version av klassikern James Joyces Dubliners. Jag har också 
byggt upp ett samarbete med Loogootee High School i Indiana, 
USA, samt med lärarutbildningen i Indianapolis.”

Vad vinner eleverna på att få internationella kontakter?
”Flera av mina elever har berättat att de under sin vecka i Spanien 
insåg att de faktiskt har väldigt goda kunskaper i engelska. Likaså 
upptäckte eleverna som reste till Dublin att irländarna var djupt 
imponerade av deras förmåga att obehindrat uttrycka sig på 
engelska både i tal och skrift. Samma sak hände när eleverna 
spelade in korta filmer och deltog i videokonferenser med 
högskolestudenter från Butler University, Indianapolis; de upp-
täckte helt plötsligt att de var kapabla till så mycket mer än de 
trodde och många beskrev också känslan av att det var ’på 
riktigt’. När vi lyckas fånga elevernas intresse och när de ser 
samband och sammanhang blir de också delaktiga.”



Skola + jobb =

sant
Kontakt med arbetslivet 

på alla program

» Jag fick vara med på ett säljmöte och lärde mig då hur viktigt 
det är med de sociala relationerna för att sälja produkter. «  KEVIN, SEB14



Som en av få skolor erbjuder vi praktik ute på fö-
retag även på de högskoleförberedande program-
men. Vi vill att även du som är elev på Samhälls- 
eller Ekonomiprogrammet ska känna en tydlig 
arbetslivsanknytning genom alla tre årskurser hos 
oss. Målet är att du tidigt ska få en idé om vilka 
yrken du kan studera vidare till på högskolan.

Den beteendevetenskapliga inriktningen samarbetar med Psy-
kologiska institutionen på Stockholms universitet och du som 
elev kan få inblick i aktuell forskning inom området. ”Jobbskugg-
ningen” innebär att du som elev exempelvis följer en förskol-
lärare eller en personalvetare i dennes arbete. På ekonomipro-
grammet gör du två veckors praktik och genom vårt samarbete 
med lokala företag kan vi erbjuda plats på bland annat bank, 
bokföringsbyrå och yrken inom Vallentuna kommun.

Om du går ett yrkesprogram får du praktisera på attraktiva 
arbetsplatser inom branschen. Vi har ett tätt samarbete med 
många företag, till exempel ICA, Coop, Stadium, Volvo och 
Scania. Många av våra praktikplatser finns i närområdet, bland 
annat i Arninge och Täby centrum. På praktikplatserna får du 
tillämpa de kunskaper som du har lärt dig under utbildningen 
och du knyter värdefulla kontakter inför kommande yrkesliv. 

Efter yrkesexamen har du tillgång inte bara till den svenska 
arbetsmarknaden utan också hela EU i och med den fria rör-
ligheten. Elever på Handels- och administrationsprogrammet 
har gjort delar av sin praktik inom turistnäringen i Spanien. Vi 
uppmuntrar självklart elevers egna initiativ till praktik utomlands.

» Jag fick vara med på ett säljmöte och lärde mig då hur viktigt 
det är med de sociala relationerna för att sälja produkter. «  KEVIN, SEB14

» Det bästa med praktiken är att man får 
en bild av yrket man utbildar sig till. «  EVELINA , BA14
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Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktning Husbyggnad

Inriktning Mark och anläggning

På Bygg- och anläggningsprogrammet får du mycket frihet och stor variation i dina studier. Du arbetar 
med kroppen och ser snabbt ett resultat av ditt arbete och det finns stort utrymme för kreativitet. Du får 
även möjlighet att läsa kurser för att få behörighet att söka till vidare studier på universitet och högskola.

DIN UTBILDNING
I årskurs 1 får du allmänna kunskaper inom byggämnet. Du lär 
dig grunderna i snickeri, mureri, plattsättning, betongarbete, 
armering, verktygs- och materiallära samt hur du arbetar på 
ett säkert sätt. Du läser också teoretiska kurser som till exempel 
svenska, engelska, matematik och historia.

I årskurs 2 väljer du inriktning: husbyggnad eller mark och 
anläggning. Du läser religion, samhällskunskap och naturkun-
skap utöver dina byggkurser. Du har också möjlighet att läsa 
Svenska 2 och Engelska 6 för att få grundläggande högskole-
behörighet. Du gör åtta veckors praktik under ditt andra år på 
programmet.

I årskurs 3 har du möjlighet att specialisera dig inom till 
exempel byggnadsträ, betongteknik, mureri, plattsättning eller 
gatu-, väg- och ledningsarbete. Du genomför också ett gym-
nasiearbete där du ska visa dina färdigheter. Du som vill få 
grundläggande högskolebehörighet läser kursen Svenska 3. 
Under ditt sista år på programmet gör du praktik i två perioder 

på nio veckor vardera. Den omfattande praktiken ger utmärkta 
erfarenheter och mycket goda möjligheter till jobb.

DIN FRAMTID
På Bygg- och anläggningsprogrammet får du de kunskaper 
du behöver för att arbeta som snickare, murare, plattsättare, 
betongarbetare eller anläggningsarbetare direkt efter gymna-
siet. Du får en yrkesexamen med stora möjligheter till jobb. 
Utbildningen ger dig möjlighet att få ett yrkesbevis och vårt 
byggprogram är branschrekommenderat av Byggindustrins 
yrkesnämnd, BYN.

Många av Vallentuna gymnasiums elever har genom åren fått 
arbete på sin praktikplats efter avslutade studier. Du får alltså en 
unik chans att knyta kontakter som du kan behöva inför fram-
tiden. Det är lätt att få jobb om du har slutfört utbildningen 
på Bygg- och anläggningsprogrammet så framtidsutsikterna är 
mycket goda. Många arbetsgivare efterfrågar också kvinnliga 
byggarbetare för att få en bättre balans i branschen.

» Lärarna kan verkligen sin sak. Det märks att de har jobbat i branschen själva. «  AXEL , BA15
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Fordons- och transportprogrammet
Inriktning Personbil

Inriktning Lastbil och mobila maskiner

Fordons- och transportprogrammet ger dig möjlighet att arbeta praktiskt och att snabbt se resultat av 
ditt arbete. Du får lära dig hur fordon fungerar och du tränas i problemlösning när du ska fixa det som är 
trasigt. Du har också möjlighet att välja till kurser för att få behörighet att söka vidare studier på universitet 
och högskola.

DIN UTBILDNING
I årskurs 1 får du allmänna kunskaper inom fordonsteknik. 
Du får lära dig grunderna i hur motorer, personbilar, lastbilar 
och mobila maskiner fungerar. Du får kunskaper i materiallära, 
kontroll av fordon, enklare underhåll, lagar, kundbemötande 
samt hur du arbetar på ett säkert sätt. Du läser också teore-
tiska kurser som till exempel svenska, engelska, matematik och 
historia.

I årskurs 2 väljer du inriktning: personbil eller lastbil och 
mobila maskiner. Du får öva praktiskt i skolans verkstad och 
ta emot våra kunders fordon på riktigt. Du läser religion, sam-
hällskunskap och naturkunskap utöver dina fordonskurser. 
Du har även möjlighet att läsa kurser för att få grundläggande 
högskolebehörighet. Utöver detta gör du sex veckors praktik.

I årskurs 3 läser du mer avancerade kurser men breddar 
också dina kunskaper inom bland annat elektronik-, mät- och 
digitalteknik, felsökning, tillsyn och support. Du genomför 

också ett gymnasiearbete där du får visa dina färdigheter. Sista 
året på gymnasiet avslutas med en lång praktikperiod, cirka 14 
veckor, som ger dig utmärkta erfarenheter och mycket goda 
möjligheter till jobb.

DIN FRAMTID
Du som har tagit yrkesexamen från Fordons- och transport-
programmet har mycket goda möjligheter att få jobb direkt 
efter gymnasiet. Lönerna är relativt höga och det råder stor 
brist på både personbils- och lastbilsmekaniker.

Vallentuna gymnasium har ett väl utvecklat samarbete med 
Volvo och Scania, tillgång till branschens egna dataprogram 
och möjligheter till att meka även med lastbilar. En stor del 
av våra elever har genom åren fått arbete på sin praktikplats 
direkt efter avslutade studier. Många arbetsgivare efterfrågar 
också kvinnor i fordonsbranschen för att få en bättre balans.

» Vi har bra lärare som gör Fordonsprogrammet lärorikt och roligt. « LOTTA , FT15





Bild
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Handels- och 
administrationsprogrammet

Inriktning Handel och service

Handels- och administrationsprogrammet ger dig goda kunskaper inför arbete eller vidare studier inom 
exempelvis mode, livsmedel, elektronik och inredning. Utöver dina studier i skolan gör du cirka 22 veckors 
praktik, fördelade över dina tre år på programmet. Praktiken ger dig möjlighet att skaffa viktiga kontakter 
inför framtiden.

DIN UTBILDNING
I årskurs 1 får du lära dig om yrken och branscher inom han-
delsområdet. Du får också lära dig service och kommunikation, 
vilket tränar dig i hur man bemöter andra människor. En del 
kurser genomförs ute på en praktikplats för att du snabbt ska 
få en bild av ditt framtida yrke. Du får öva på att göra snygga 
dokument och professionella presentationer. Du arbetar med 
kreativa redovisningsformer, som exempelvis bloggar och sälj-
tillfällen. Redan under ditt första år på programmet gör du fyra 
veckors praktik.

I årskurs 2 har du möjlighet att läsa kurser för att få grund-
läggande högskolebehörighet. Du får lära dig mer om såväl 
personlig försäljning som marknadsföring. Vidare får du kun-
skaper om hur näthandel fungerar. Även detta år gör du fyra 
veckors praktik. Höstterminen 2016 har fyra elever gjort praktik 
inom turistbranschen i Spanien.

I årskurs 3 får du bland annat lära dig att starta och driva ett 
företag inom Ung Företagsamhet, UF. Du får lära dig mer om 

exempelvis företagsekonomi och affärsjuridik. Du är mycket 
ute på praktik, cirka 14 veckor, där du både får praktisera det 
du har lärt dig i skolan och knyta viktiga kontakter med företag. 
Exempel på praktikplatser är butik, kontor, reception, reklam-
byrå, lager och hotell. Möjligheterna är många!

DIN FRAMTID
Utbildningen förbereder dig för ett yrke inom handels- och ser-
vicesektorn. Goda servicekunskaper samt kunskaper i Office- 
paketet efterfrågas av många arbetsgivare. Med en yrkesexamen  
från Handels- och administrationsprogrammet har du stora 
möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Om du går vår 
idrottsprofil (se sidan 16-17) kan du gå vidare till utbildningar 
inom träning och hälsa, exempelvis personlig tränare.

Många av Vallentuna gymnasiums elever har genom åren 
fått arbete på sin praktikplats efter avslutade studier. Du får 
alltså unika chanser att knyta kontakter som du kan behöva 
i framtiden.

» Handelsprogrammet är som ett praktiskt ekonomiprogram. «  DENNIS, HA14
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Lärlingsutbildningar

Den största skillnaden mellan att gå lärlingsutbildning och skolförlagd utbildning är att du som lärling får 
vara en del av arbetslaget på din praktikplats. Nu erbjuder vi lärlingsutbildning på två program: Barn- och 
fritidsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet. 

DIN UTBILDNING
Lärlingsutbildningen är en mer intensiv studieform eftersom 
du både gör praktik på en arbetsplats och har studier i skolan 
varje vecka. Du kan också välja att läsa kurser som ger dig  
behörighet att söka vidare till högskola eller universitet.

Under din praktik har du en handledare som utbildar dig 
och som har kontinuerlig kontakt med dina lärare på Vallen-
tuna gymnasium.  

HANDELS- OCH 
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET LÄRLING
De kurser som ingår i Handels- och administrationsprogram-
met läser du delvis i skolan och delvis på din praktikplats.  
Yrkesutgångar på lärlingsprogrammet är till exempel butiks-
kommunikatör, butikssäljare/företagssäljare, inköpare, ledare i 
butik, logistiker/speditör och varumottagare. Nytt för i år är att 
vi erbjuder utställningsdesigner som yrkesutgång.

Utbildningen förbereder dig för ett yrke inom handels- 
och servicesektorn. Goda servicekunskaper samt kunskaper i  

Officepaketet efterfrågas av många arbetsgivare. Tack vare din 
omfattande praktik får du mycket goda möjligheter att knyta 
viktiga kontakter med arbetslivet redan under din tid som 
gymnasieelev.

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET LÄRLING
Nu finns det en ny och spännande väg till arbete för dig som 
vill jobba med barn. Om du väljer yrkesutgång barnskötare 
får du göra din praktik på en kommunal förskola i Vallentuna. 
På din arbetsplats har du en handledare som ger dig prak-
tisk kunskap om yrket. Det är en fördel om du behärskar flera 
språk så utbildningen passar även dig som är ny i Sverige. Om 
du vill studera vidare så kan du läsa till förskollärare – ett spän-
nande yrke som har mycket goda framtidsutsikter.

Du kan också välja yrkesutgång personal inom fritids- 
anläggningar. Då gör du praktik på de kommunala idrotts-
anläggningarna i Vallentuna.

» Gymnasiet handlar om att komma fram till vad man vill jobba med. «  ALEKSANDRA , HA15
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Samhällsvetenskaps-
programmet
Inriktning Samhällsvetenskap.
 
 

 
  
KURSER POÄNG
Gymnasiegemensamma ämnen  1 150

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Naturkunskap 1 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
 
Programgemensamma karaktärsämnen 300

Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
 
Inriktning Samhällsvetenskap 450

Geografi 1 100
Historia 2 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100

Programfördjupning 300

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt 2 500

Samhällsvetenskaps-
programmet
Inriktning Beteendevetenskap. 

Inriktning Beteendevetenskap för elever med 
Aspergers syndrom eller annan diagnos inom 
autismspektrat. 
 
KURSER POÄNG
Gymnasiegemensamma ämnen  1 150

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Naturkunskap 1 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
 
Programgemensamma karaktärsämnen 300

Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
 
Inriktning Beteendevetenskap 450

Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100

 
Programfördjupning 300

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt 2 500

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet 
programmet
Inriktning Ekonomi.
 
 

 
  
KURSER POÄNG
Gymnasiegemensamma ämnen  1 250

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Naturkunskap 1 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
 
Programgemensamma karaktärsämnen 350

Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 1 100
Psykologi 1 50
 
Inriktning Ekonomi 300

Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3 100

Programfördjupning 300

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt 2 500

POÄNGPLANER



Handels- och administrations-
programmet
Inriktning Handel och service.

 
  

KURSER POÄNG
Gymnasiegemensamma ämnen  600

Engelska 5 100
Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Naturkunskap 1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 50
Svenska 1 100
 
Programgemensamma karaktärsämnen 400

Entreprenörskap 100
Servicekunskap 100
Branschkunskap inom handel och administration 
100
Information och kommunikation 100
 
Inriktning Handel och service  500

Personlig försäljning 1 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Inköp 1 100
Näthandel 1 100

Programfördjupning  700

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt 2 500

Fordons- och  
transport programmet 
Inriktning Personbil. 

Inriktning Lastbil och mobila maskiner.

   
KURSER POÄNG
Gymnasiegemensamma ämnen  600

Engelska 5 100

Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Naturkunskap 1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 50
Svenska 1 100
 
Programgemensamma karaktärsämnen 400

Fordons- och transportbranschens villkor  
och arbetsområden 200
Fordonsteknik – introduktion 200
 
Inriktning Personbil 500

Personbilsteknik – introduktion 200
Reparation av personbilar och 
lätta transportfordon 300
 
Inriktning Lastbil och mobila maskiner 500

Maskin och lastbilsteknik – introduktion 200
Reparation av lastbilar och mobila maskiner 300

Programfördjupning 700–800

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt 2 500–2 600

Bygg- och 
anläggningsprogrammet
Inriktning Husbyggnad.

Inriktning Mark och anläggning.

   
KURSER POÄNG
Gymnasiegemensamma ämnen  600

Engelska 5 100
Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Naturkunskap 1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 50
Svenska 1 100
 
Programgemensamma karaktärsämnen 400

Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200
 
Inriktning Husbyggnad 700

Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200
 
Inriktning Mark och anläggning 500

Anläggningsprocessen 200
Anläggning 1 100
Anläggning 2 200

Programfördjupning 300–800

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Totalt 2 500–3 000
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POÄNGPLANER

Yrkesförberedande program
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Introduktionsprogram
För dig som ännu inte har behörighet 

till ett nationellt program

På introduktionsprogrammen arbetar vi strukturerat med tydligt uppsatta mål. Undervisningsgrupperna 
är små för att vi ska kunna erbjuda dig arbetsro och mycket individuellt stöd. Vi arbetar med gruppen 
som en viktig enhet där social samvaro, samverkan, kommunikation, respekt och egna ställningstaganden 
tränas. På introduktionsprogrammen arbetar behöriga lärare och specialpedagoger. Vi har ett nära sam-
arbete med studie- och yrkesvägledare.

PREPARANDUTBILDNING
OCH INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Dina ämnesbehov, förutsättningar och önskemål avgör hur din 
studie- och utvecklingsplan kommer att se ut. Du får möjlighet 
att studera svenska, matematik, engelska, SO, NO, bild och 
idrott om du saknar betyg i dessa ämnen. Du kan då bli behörig 
att söka till ett nationellt gymnasieprogram.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL 
Du som inte har full behörighet till ett yrkesprogram kan läsa 
programinriktat individuellt val på Bygg- och anläggningspro-
grammet, Fordons- och transportprogrammet eller Handels- 
och administrationsprogrammet. Du läser de grundskoleämnen 
som behövs för att få behörighet och kurser som ingår i det 
nationella yrkesprogram du har valt.

YRKESINTRODUKTION
Du som går yrkesintroduktion erbjuds antingen heltidspraktik 
eller praktik i kombination med studier. Vår praktiksamord-
nare ordnar en praktikplats till dig. Praktikplatser under läsåret 
2016-2017 är bland andra ett redovisningsföretag, Ica Maxi 
och Autoexperten. 

SPRÅKINTRODUKTION
Du som är nyanländ ungdom kan läsa språkintroduktion där 
tonvikten ligger på utbildning i det svenska språket. Även andra 
ämnen från grundskolan och gymnasiet kan ingå. Målet är att 
bli behörig för ett nationellt program i gymnasieskolan; att bli 
förberedd för annan utbildning eller arbetsmarknaden.



Lärare som gör

skillnad
Vi har många framgångsrika och duktiga lärare hos 
oss på Vallentuna gymnasium. Här får du möta 
David Svensson, lärare i matematik och fysik och 
Rickard Engkvist, lärare i geografi och historia.

DAVID SVENSSON

Vem är du vid sidan av din lärarroll?
”Jag är en jäkel på FIFA och andra datorspel där man tävlar 
mot andra. Det händer ibland att elever utmanar mig och det 
slutar oftast med att jag vinner!”

Vad tycker du är det allra bästa med att jobba som lärare?
”Det roligaste med att vara lärare är att jag varje dag får träffa 
underbara elever. Det förvånar mig hur mycket de utvecklas 
under sina tre år på gymnasiet. Jag tycker att det är fantastiskt 
att få ta del av elevernas personliga utveckling.”

Vad tycker du är det viktigaste eleverna har med sig när 
de lämnar gymnasiet?
”Jag önskar att de har med sig strategier för hur de lär sig nya 
och svåra saker på egen hand.”



RICKARD ENGKVIST

Vem är du vid sidan av din lärarroll?
”Jag är en matlagningsintresserad tvåbarnsfar som tycker mycket 
om att vara med min familj i vårt torp i Småland. Tre gånger i 
veckan är jag friidrottstränare för barn födda -03.”

Berätta om några spännande projekt du gjort med dina 
elever!
”Det projekt jag brinner mest för är resorna tillsammans med 
elever och kollegor till den jämtländska fjällvärlden och till Utö 
i Stockholms skärgård. Resorna har innehållit både kunskaper 
om fjällen eller skärgården och om oss själva. Vi har råkat ut 
för både storm på kalfjället och attacker från renar! Under de 
här resorna har jag fått se ungdomar växa som individer när 
de har upptäckt att de klarar sig bra trots lite mat och sömn.”

Vad tycker du är det allra bästa med att jobba som lärare?
”Många lärare har sagt detta tidigare, men det är sant; ingen 
dag är den andra lik. Det är nya elevmöten och nya moment 
som ska bearbetas varje dag. Att se en elev komma till åk 1 
som ett barn för att sen lämna skolan som en vuxen individ 
tre år senare är stimulerande och fascinerande. Det är otroligt 
spännande att få jobba med ungdomar i just den här åldern 
när det händer så mycket!”



VALLENTUNA GYMNASIUM 
gymnasievägen 4
box 153 • 186 23 vallentuna
tfn 08–587 855 10 • 08–587 855 05
gymnasiet@vallentuna.se
www.vallentuna.se/gymnasiet

www.vallentuna.se/gymnasiet
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