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Wasaskolan – ett värdefullt val!
Nu är det dags för dig att välja gymnasieprogram. Du har 

ett viktigt beslut framför dig och att få en bra gymnasie-

utbildning är en guldbiljett in i framtiden. 

Nu vill jag berätta för dig vad du  får om du väljer Wasa-

skolan:

Vi erbjuder dig:
 Kompetenta, engagerade och duktiga lärare.
 Hög lärartäthet.
 Mycket hög andel behöriga lärare.
 Modern och varierad pedagogik.
 Egen dator.
 Inbyggd läxhjälp med flexibel onsdag vilket  

 innebär hjälp för alla att nå målen och att ut 
 vecklas optimalt.

 En god arbetsmiljö där du får möjlighet att  
 planera och påverka din utbildning.

 Teoriutbildning för körkort.
 Nationellt ishockeygymnasium.
 Att ägna dig åt musik och idrott under skoltid.
 Att starta UF-företag, oavsett vilket program du 

 väljer!
 Att få musikupplevelser av toppklass.

REKTORN HAR ORDET:

Frågor? Rektor
Anna Isaksson, 0477-444 72 
anna.isaksson@tingsryd.se
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Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet

Wasaskolan erbjuder två inriktningar*:

Pedagogiskt arbete

Denna inriktning är för dig som vill lära dig om 
människans utveckling, lärande, behov och rättig-
heter samt olika pedagogiska verksamheter.

Socialt arbete

Här lär du dig bemöta och ge stöd åt de männ-
iskor som är mest utsatta i samhället. Det kan t. ex. 
handla om arbete inom områden som funktions-
nedsättning, äldreomsorg, missbruk eller familje-
probematik. 

Detta är programmet för dig som vill 

arbeta med människor i olika åldrar. 

Du får lära dig hur människor utvecklas  

och lär sig. Att träna sig till ledare ingår 

också i utbildningen.

Programmet är ett yrkesprogram.

Frågor? Kontaktperson:
Ylva Svensson, 0477-444 89

* För att en inriktning ska starta krävs att minst tre elever 
väljer denna.

Efter gymnasiet:Yrkesexempel: Barnskötare, Elevassistent om du 
går pedagoginriktningen.Personlig assistent om du väljer 

socialt arbete som inriktning.

Givetvis kan du välja att läsa in grundläggande 
behörighet till universitet och högskola.

Se sid 9 i det röda häftet för att se programmets kurser.
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Ekonomiprogrammet

På Wasaskolan läser du inriktningen Ekonomi.

Programmet handlar om följande:

 Skapa framgångsrikt företagande  
 = Entreprenörsskap

 Få hög försäljning = Marknadsföring
 Skaffa tillräckligt med pengar = Kalkylering
 Hålla ordning på företagets pengar = Bokföring
 Fördela uppgifter inom företaget = Organisation.

Efter gymnasiet:

Programmet ger dig möjlighet  

till fra
mtida högre studier på  

universitet inom många  

områden exempelvis till yrken 

som civilekonom, jurist,  

mäklare och företagsledare.

Ekonomiprogrammet är ett program för 

dig som är intresserad av hur företag 

och organisationer fungerar! Program-

met ger dig bland annat kunskaper om 

hur du gör för att lyckas med att skapa 

nya goda  idéer som kan utmynna i ett 

företagande.

Det är ett högskoleförberedande pro-

gram.

FRÅN IDÉ TILL FÖRETAGANDE!

Frågor? Kontaktperson:
Patrik Gustafsson, 0477-444 83 

Se sid 10 i det röda häftet för att se programmets kurser.
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Wasaskolan erbjuder två inriktningar*:

Produkt- och maskinteknik

Arbete med skärande bearbetning i manuella och 
datorstyrda maskiner.

Svetsteknik

Svetsmetoder i olika material och plåtbearbetning. 
Även här är många av maskinerna datorstyrda. 
IV-svets: Wasaskolan arbetar för att kunna erbjuda 
dig som väljer svetsinriktningen att få en interna-
tionell svetscertifiering, IV-licens.

Efter gymnasiet:

Industritekniska programmet  

leder till jo
bb! Till exempel:

CNC-operatör, maskinoperatör,  

svetsare, montör, plåt- 

mekaniker.

I detta program kommer du att arbeta med  

moderna metoder. Robotteknik och avancerade 

styrsystem varvat med uppgifter som ställer 

stora krav på hantverksskicklighet. Du har stora 

möjligheter att vara ute på ett företag under 

stora delar av utbildningen, så kallad lärling. Du 

får goda chanser till arbete efter examen.

Programmet är ett yrkesprogram.

Industritekniska programmet

erbjudande!
Se sid 26!

Special-

Frågor? Kontaktperson:
Per Johansson, 0477-444 81 

* För att en inriktning ska starta krävs att minst tre elever 
väljer denna.

Ingår i  Teknikcollegesamarbetet

Givetvis kan du välja att läsa in grundläggande 
behörighet till universitet och högskola.

Se sid 11 i det röda häftet för att se programmets kurser.
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Naturvetenskapsprogrammet

Wasaskolan erbjuder inriktningen:

Naturvetenskap

I de ämnen som du läser här ingår laborationer, 
experiment och projekt som stärker din kreativitet 
och ditt naturvetenskapliga tänkande. Du får också 
stor insikt i aktuella frågeställningar inom genetik, 
miljö- och energifrågor med mera. Efter gymnasiet:Du får den bredaste basen 

för vidare studier till en mängd yrken såsom civil-
ingenjör, läkare, veterinär 
med flera. 

Programmet för dig som vill läsa ett 

brett program med mycket matematik, 

fysik, kemi och biologi på schemat. Du 

får full behörighet till de allra flesta hög-

skole- och universitetsutbildningar.

Programmet är högskoleförberedande.

Frågor? Kontaktpersoner:
Åsa Ottosson eller Rikard Persson, 

 0477-444 83 

Se sid 12 i det röda häftet för att se programmets kurser.
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Samhällsvetenskapsprogrammet

Wasaskolan erbjuder två inriktningar*:

Beteendevetenskap

Denna inriktning är för dig som är intresserad av 
människor och relationer. Du får fördjupade kun-
skaper om hur människan fungerar såväl fysiskt 
och psykiskt som socialt.

Samhällsvetenskap

Denna inriktning passar för dig som gillar att läsa, 
skriva, diskutera, följa nyheter med mera. Du kom-
mer att läsa bland annat samhällskunskap, historia, 
psykologi och filosofi.

Efter gymnasiet:

Du får bred behörighet för  

vidare studier till en mängd  

yrken såsom polis, lärare,  

jurist med flera.

Det här är programmet som ger dig  

nationell inblick och internationell ut-

blick, perspektiv på Sverige och omvärl-

den, kunskap om människors samspel 

och utveckling! Samhällsvetenskaps-

programmet öppnar dörrar mot fram-

tiden och ger stora valmöjliheter. 

Programmet är högskoleförberedande.

Frågor? Kontaktperson:
Ann-Charlotte Bergquist, 0477-444 96 

Teknikprogrammet

* För att en inriktning ska starta krävs att minst tre 
elever väljer denna.

Se sid 13 i det röda häftet för att se programmets kurser.
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Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

Wasaskolan erbjuder inriktningen:

Produktionsteknik

Att se sambandet mellan människa, teknik, sam-
hälle och miljö är en viktig del av programmet. 
Produktutvecklingsprocessen: idé  design  kon-
struktion  produktion  distribution  försäljning  

 service  återvinning är nyckelord för program-
met.

Efter gymnasiet:Programmet ger bred behörighet för 

fortsatta studier på civilingenjörsut- 

bildningar, ekonomiutbildningar som 

exempel. Ett flertal av eleverna på 
programmet får också arbete direkt 

efter skolan på till exempel ett  
  tillverkningsföretag.

Du som väljer programmet gillar säkert 

problemlösning och att räkna. Program-

met har tonvikt på teknik, konstruktion 

och praktisk problemlösning. 

Programmet är högskoleförberedande.

erbjudande!
Se sid 26!

Special-

Frågor? Kontaktpersoner:
Helena Sörensen,  0477-444 91

Ingår i  Teknikcollegesamarbetet

Se sid 14 i det röda häftet för att se programmets kurser.

Wasaskolan ansöker om att få anordna 

det 4:e året inom Teknikprogrammet, som 

leder till en gymnasieingenjörsexamen.
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Vård- och omsorgsprogrammet

Programmet har inga inriktningar.

I våra fördjupningar ingår t. ex. kurser inom:

 Sjukvård   Äldrevård

 Psykiatri   Funktionsnedsättning

Under dina tre år här kommer du att vara ute på 
minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
inom kommunens och landstingets verksamheter. 
Där får du pröva dina kunskaper på olika arbetsplat-
ser. Efter avslutad utbildning kommer du att vara  
eftertraktad på arbetsmarknaden.

Efter gymnasiet: 

Du kan få jobb inom psykiatrin, 

hemsjukvården, äldreboenden,  

akutsjukvården, som personlig  

assistent eller läs vidare till  

sjuksköterska, arbetsterapeut,  

sjukgymnast, socionom, polis 

eller specialistundersköterska.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett 

yrkesprogram för dig som vill arbeta 

med människor. Lika människovärde i 

livets olika skeenden är en viktig del i 

programmet. Du får en helhetssyn på 

människan och lär dig hur kropp och 

själ hänger ihop. 

Programmet är ett yrkesprogram.

erbjudande!
Se sid 26!

Special-

Frågor? Kontaktperson:
Charlotte Olsson, 0477-444 89

Lärlingsutbildningen

Wasaskolan samarbetar med lokala vårdföretag och vi 
arbetar för en certifiering inom Vård- och omsorgscollege.

Givetvis kan du välja att läsa in grundläggande 
behörighet till universitet och högskola.

Se sid 15 i det röda häftet för att se programmets kurser.
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Lärlingsutbildningen

För att bli antagen till Lärlingsprogrammet krävs 
att du är behörig till gymnasieskolan och att du 
läser ett yrkesprogram som finns på skolan. 

På Wasaskolan gäller det programmen:

 BF – Barn- och fritidsprogrammet

 IN – Industritekniska programmet

 VO – Vård- och omsorgsprogrammet.

Som lärling utbildas du i de praktiska 

ämnena på ett företag och går i skolan 

för att läsa alla gymnasiegemensamma 

ämnen. Även en del karaktärsämnen 

kan helt eller delvis behöva läsas på sko-

lan. Det kan vara i de kurser det är svårt 

att nå kursmålen på företaget.

Lärling 
– En bro mellan  skola och  

arbetsliv!
Frågor? Kontaktperson:
Frida Dagsberg/Jenny Persson,  
Studie- och Yrkesvägledare, 0477-444 74
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Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogammen ger olika al-

ternativ för dig som inte är behörig att 

gå ett nationellt program.

Programinriktat individuellt val

Detta spår skall leda till ett nationellt yrkespro-
gram och är sökbart.

Du läser flera kurser på yrkesprogrammet samti-
digt som du läser de kurser som saknas för behö-
righet. Detta alternativ är knutet till Barn- och fri-
tidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet 
samt till Industritekniska programmet.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett alternativ för dig som är 
nyanländ och behöver utbildning i svenska.

Individuellt alternativ

Detta alternativ anpassas individuellt efter dina 
enskilda behov. Även om du är behörig till ett  
nationellt program kan du i vissa fall gå här.

Preparandutbildning

Detta alternativ är för dig som är studiemotiverad 
och behöver läsa in de betyg som fattas för att få 
behörighet till ett nationellt program.

Yrkesintroduktion

Med detta alternativ får du en yrkesinriktad intro-
duktion som ska underlätta för dig att etablera dig 
på arbetsmarknaden eller för studier på ett yrkes-
program. Även om du är behörig till ett nationellt 
program kan du i vissa fall gå här.

Frågor? Kontaktperson:
Lajla Karlzon, 0477-444 73 

Gymnasiesärskolan
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Introduktionsprogrammet

Individuella programmet

Ger dig med lite större svårigheter en anpassad 
undervisning utefter dina behov och möjligheter. 
Utbildningen består av följande ämnesområden: 

 Estetisk verksamhet

 Hem- och konsumentkunskap

 Idrott och hälsa

 Natur och miljö

 Individ och samhälle

 Språk och kommunikation

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans syfte är att ge   

eleverna en god grund för:

• Yrkesverksamhet

• Fortsatta studier

• Personlig utveckling

• Aktivt deltagande i samhällslivet.

På Wasaskolans gymnasiesärskola kan vi erbjuda:

Nationella program

Programmet för hantverk och produktion

Ger dig kunskaper kring olika verktyg och till-
verkningsmetoder. Du får bland annat lära dig om 
svetsteknik. 

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Ger dig kunskaper kring arbetet med både barn 
och äldre. Du får också lära dig om kost och hälsa.

Programmet för estetiska verksamheter

Ger dig kunskaper inom till exempel bild, fotogra-
fering, musik och teater. Frågor? Kontaktperson:

Katrin Karlsson, 0477-441 78 
076 - 117 46 46 
katrin.karlsson@tingsryd.se
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Elitishockeygymnasiet - NIU*
Utbildningen på ishockeygymnasiet innehåller till 
största delen is- och fysträning men också teori i 
bland annat:

 Träningslära

 Näringslära

 Idrottspsykologi

Ishockeygymnasiets träningar är förlagda till tre för-
middagar i veckan. Dessutom tillkommer träningar 
och matcher med Tingsryd AIF:s juniorlag.

Elitishockeygymnasiet är för dig som 

vill kombinera mycket ishockeyträning 

med gymnasiestudier. Målmedveten 

träning och teoretisk utbildning ger dig 

möjlighet att utvecklas som ishockey-

spelare. Verksamheten syftar till att ge 

en god grundutbildning och förbereda 

dig för en kommande elitkarriär.

* Nationell idrottsutbildning

Frågor? Kontaktperson:
Christian Karlsson, 0477-444 86, 070-557 55 47 

Stolthet och hjärta

Antagning:Antagning till varje ny års-kurs sker med 10-14 elever. Den 1 december är sista ansökningsdatum. Ansö-kan görs på:
www.swehockey.se
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Stolthet och hjärta
Wasaskolan har tillsammans med TAIF 

utarbetat ett värdegrundsarbete som 

har följande mål:

Med stolthet och hjärta vill vi ge elev-

erna en unik möjlighet att utvecklas 

som människor och ishockeyspelare i 

en tillåtande och trygg lärmiljö. Här ska 

vi kunna växa tillsammans i glädje och 

gemenskap.

Tingsryds AIF, Wasaskolan och ishockeygymnasiets 
värdegrund består av 6 nycklar för vår gemensamma 
framgång.

 En schyst gemenskap

 Rätt inställning, att vilja

 Stolthet och hjärta

 Respekt

 Glädje

 24 - 7
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Fotbollsprofilen

Fotbollsutbildningen är individuellt inriktad för 
att utveckla dig som fotbollsspelare. Träningen 
i skolan kompletterar träningen i ditt klubblag. 
Verksamheten leds av välutbildade tränare. Under 
hösten och våren bedriver vi träningarna på gräs 
utomhus och under vintertid tränar vi på konstgräs 
i Bollhallen.

Idrottsprofilen
Idrottsprofilen är för dig som vill utvecklas i din 
idrott, exempelvis hästsport, dans, motorsport och 
bowling. Utbildningen sker i samarbete med din 
förening/tränare. Skolan ansvarar för teori om 
bland annat kost, idrottspsykologi och träningslära.

Fotbollsträning:

Fotbollsträning två förmiddagar  

i veckan på skoltid.

Fotbollsprofilen är för dig som vill ut-

veckla dina kunskaper och färdigheter 

i fotboll. Genom målmedveten teknisk, 

taktisk och fysisk träning kommer du ut-

vecklas som fotbollsspelare. Du utbildas 

också i kost, ledarskap och träningslära.

Musikprofilen

Frågor? Kontaktpersoner:
Urban Midenby eller  
Aleksandra Josipovic, 0477-444 86 
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Musikprofilen

Du väljer kurser (upp till 400 poäng) som utveck-
lar din musikalitet. Väljer du hela musikprofilen, då 
används både det individuella valet plus att du läser 
ett utökat program. Kurserna du läser utökat ligger 
oftast på onsdagar.

Du får lära dig den senaste tekniken inom modern 
musikproduktion. 

Oavsett vilket program du kommer 

att gå på kan du välja vår Musikprofil.  

Det innebär att du kan läsa olika musik-

kurser under skoltid. Det är i samarbete 

med KulturVerkstan vi erbjuder dessa.
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Wasaskolans samverkan med närings-

livet och andra aktörer är viktig. Därför 

är vi certifierade för både Teknikcollege 

och  Vård- och omsorgscollege. Det inne-

bär en kvalitetsstämpel som visar att vår 

utbildning håller en hög klass.

Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för utbildningar 
med teknisk inriktning. Det är en kvalitetsstämpel 
som visar att kommun, skola och företag i regionen 
samverkar för att tillgodose industrins behov av kva-
lificerad arbetskraft. En certifiering innebär att man 
uppfyller ett antal krav från Industrikommittén.  
Wasaskolan samverkar med skolor och företag i Al-
vesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvi-
dinge, Växjö och Älmhult inom Teknikcollege.

Wasaskolan ingår i Teknikcollege Kronoberg

Vård- och omsorgscollege

Teknikcollege - Vård och omsorgscollege

Inom Vård- och omsorgscollege, Kronoberg. samverkar 
åtta kommuner, Region Kronoberg, privata vårdföre-
tag, fackliga organisationer och utbildningsanordnare 
för att skapa bra utbildningar..
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UF - Ungt företagande
På Wasaskolan kan alla elever, oavsett 

program, välja att driva ett UF-företag.

Wasaskolan samarbetar med andra skolor, som. 
Haga nässkolan i Älmhult och AMB genom att an-
ordna mässor för att nämna något exempel.

UF-företagande är en utbildning för ungdomar mel-
lan 16 och 20 år som vill prova på att driva ett eget fö-
retag. Förutom kunskaper om företagande och krea-
tivitet får ungdomarna kontakter inom näringslivet 
och erfarenhet av olika ansvarsområden i ett företag.

Att driva UF-företag innebär att under ett år starta, 
driva och avveckla ett riktigt företag. För att lyckas 
med det krävs att alla i företaget tar ansvar, samarbe-
tar, löser problem och fattar beslut.

Under UF-året utvecklar eleverna sitt entreprenör-
skap coh sina entreprenöriella kompetenser.
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Vi har Europeiska språkassistenter som undervisar 
på vår skola och finns med som extra språklärare i 
till exempel tyska, spanska och engelska. 
Wasaskolan arrangerar internationella dagar där 
olika organisationer presenterar sitt arbete i värl-
den.
Vår skola söker hela tiden samarbetspartner med 
andra skolor eller organisationer runt om i världen.
Hos oss kan du  ta ett internationellt Cambridge- 
diplom, som är ett bevis på mycket goda kunskaper 
i engelska.
Oavsett vilket program du går på kan du läsa minst 
ett steg i moderna språk.
Vi arbetar för att du som elev får vara med och 
påverka vårt internationella engagemang.

Med hela världen inom räckhåll!
På Wasaskolan arbetar vi för att du som 

elev ska kunna delta i internationella sam-

arbetsprojekt.

Frågor? Kontakta vår internationella 
samordnare: 
Friederike Debus, 0477-444 88
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Campus Wasaskolan - AMB 

Vi delar lokaler med AMB och får del av det senaste  
inom musikvärlden. En ny stor konsertlokal, Gibson 
auditorium, med över 400 platser finns på skolom-
rådet. Du träffar elever från hela landet på skolornas 
campusområde.
När du går på Wasaskolan kommer du att få se flera 
kända svenska och internationella artister och kul-
turpersonligheter på besök i Tingsryd. Lunchkonser-
ter anordnas på skolan och som elev på Wasaskolan 
får du del av AMBs musikliv.
Skolorna samarbetat med gemensamma aktiviteter 
som föreläsningar och friluftsaktiviteter.

Wasaskolan samarbetar med friskolan Academy of Music and Business, AMB.

Foto: Emily Bednar
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Röster om Wasaskolan
Wasaskolan har 

många bra lärare som 

brinner för sitt jobb.

Anna, NA år 3

Sveriges bästa 
gymnasieskola! Här 
ställer skolan upp för att 
hjälpa oss elever att nå 
våra mål på ett bra sätt. 
Onsdagarna är kanon.
Jag går också på is-
hockeygymnasiet - Det 
är suveränt bra!

Joakim, BF år 3

 

 

Jag går tredje året 

på Industritekniska 

programmet och har valt 

att vara ute som lärling. 

Vi är ute 4 dagar i veckan 

på ett företag. Det är 

mycket bra att få kunska-

perna i verkligheten.

Didrik, IN år 3

Skolan erbjuder  
möjlighet att komma  
ifatt eller få hjälp med 
skolarbetet. Om man 
varit sjuk, ligger efter 
eller har svårt finns en bra möjlighet att ta igen det man missat. 

Ellen, NA år 3
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Jag går tredje året 

på Industritekniska 

programmet och har valt 

att vara ute som lärling. 

Vi är ute 4 dagar i veckan 

på ett företag. Det är 

mycket bra att få kunska-

perna i verkligheten.

Didrik, IN år 3

Vi valde att gå på Wasaskolan trots att vi bor i Växjö. Det 

är fina förbindelser och skolan har bra tider.  

Alla, både personal och elever, är trevliga.  Lärarna är 

mycket bra på att förklara.

Farah och Aisha, VO år 1
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Var med och påverka!

Wasaskolan har samlat elevråd, elevskyddsombud 
och representanter från andra grupper i ett Elevfo-
rum. Representanter från varje klass ingår i grup-
pen. Elevforumets roll är att föra fram elevernas 
olika åsikter och se till att skolan har en bra arbets-
miljö. På Wasaskolan är det viktigt att man trivs 
och mår bra.

Vi vill att du som elev på Wasaskolan ska 

ha ett inflytande och kunna påverka din 

gymnasieutbildning. Tillsammans ut-

vecklar vi Wasaskolan!

Elevforum

Skolan har också en idrottsförening som arran- 
gerar olika sportevenemang tillsammans med 
AMB. Vi har ett aktivt matråd och en student-
kommitté. Som elev kan du också engagera dig i 
de olika programråd som finns på skolans yrkes-
program.
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Bli en av oss!
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Vi Företagare i Tingsryds kommun erbjuder Reskort laddat med 500 kr till 
Dig som börjar på något av nedanstående program på Wasaskolan:

För dig som söker Industritekniska program-
met, Teknikprogrammet och Vård- och 
omsorgsprogrammet erbjuder industri- och 
vårdföretagen allt detta:

·  Studieresa.
·  Möjlighet till stipendium år 1, 2 och 3.
·  Garanterad anställningsintervju, som  
 kan leda till jobb, efter examen.
·  Möjlighet till sommarpraktik med prak- 
 tiklön vid uppnådd 18 års ålder (praktik- 
 längd minst 3 veckor halvtid).

Speciellt för Industritekniska programmet:
·  Truckförarutbildning 10 ton B3
·  Möjlighet till certifiering i olika svets- 
 tekniker
·  Säkra lyft.
Speciellt för Vård- och omsorgsprogrammet:
·  Praktik inom olika områden.
·  Specialistföreläsningar.

Industritekniska programmet och teknik-
programmet ingår i Teknikcollege Kronoberg 
och är kvalitetssäkrat enligt Industri- 
kommitténs 10 krav. 

Skolan arbetar med certifiering inom Vård- 
och omsorgscollege.

Se www.viforetagare.com för mer information.

För att ta del av våra erbjudanden kräver vi att du satsar på dina  
studier med god närvaro, väl genomförd praktik och kurser.

Företagen satsar på Wasaskolan! 
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Kontakt

Har du funderingar kring Wasaskolan 

och Ditt gymnasieval är Du alltid väl-

kommen att kontakta oss.

Wasaskolan
Box 42
362 21 Tingsryd

Besöksadress:
Linnerydsvägen 8

Telefon: 
0477-444 70 (växel)

Internet: 
www.wasaskolan.tingsryd.se

Rektor:
Anna Isaksson, 0477-444 72

Studie- och yrkesvägledare: 
Frida Dagsberg/Jenny Persson, 0477-444 74

Du hittar oss också på Facebook.

Fotografer i huvudsak:  

Peter Karlsson och Lars Andersson



Kontakt

Välkommen till oss!
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