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Wasaskolan - ett värdefullt val!
Många styrkor
Wasaskolan är en kommunal gymnasieskola med engagerade och 
kunniga lärare. Vi har hög lärartäthet och mycket hög andel behöriga 
lärare.
En av Wasaskolans största styrkor är att vi kan erbjuda individ-
anpassad, varierad undervisning. Detta tack vare s.k. flexibel onsdag 
– en inbyggd läxhjälp där alla elever får hjälp och stöd att nå sina mål. 
Som elev på Wasaskolan har du naturligtvis tillgång till egen Chrome 
Book.
Viktigt för oss är att vi har en bra arbetsmiljö där eleverna har bra 
kontakt med sina lärare och blir sedda av personalen. På skolan 
studerar många elever med olika bakgrunder och vi ser mångfald som 
en styrka. 
Skolan erbjuder ett centralt placerat skolbibliotek.  
I en landsbygdskommun är det viktigt med körkort och därför anordnar 
och bekostar vi teoriutbildning för körkort för samtliga elever som börjar 
ett nationellt program höstterminen 2018.
Vi har ett gott och omfattande samarbete med näringslivet som satsar 
på skolan, se sidan 36. Tillsammans med musikskolan AMB bildar vi ett 
campusområde där människor från olika 
delar av Sverige och världen möts i en 
spännande mix.
För att ge eleverna goda förutsättningar 
att vidga sina perspektiv och att bygga en 
hållbar framtid satsar vi på internationella 
samarbetsprojekt och skolan har en 
tradition av att ta emot europeiska 
språkassistenter. 
Jag tillsammans med all personal, önskar 
alla blivande elever varmt välkomna till oss!
Uno Midenheim, Rektor

RektoRn haR oRdet: 
Nu är det dags för dig att välja gymnasieprogram. 
Du har ett viktigt beslut framför dig och att få en bra 
gymnasieutbildning är en guldbiljett in i framtiden.

Tack för att du visar intresse för Wasaskolan! 
Jag vill passa på att berätta för dig 

vad du får om du väljer 
Wasaskolan:

Innehåll

Vi erbjuder dig:
 ¾ Kompetenta, engagerade och duktiga lärare.
 ¾ Hög lärartäthet.
 ¾ Mycket hög andel behöriga lärare.
 ¾ Modern och varierad pedagogik.
 ¾ Inbyggd läxhjälp med flexibel onsdag vilket innebär hjälp 
för alla att nå målen och att utvecklas optimalt.

 ¾ En god arbetsmiljö där du får möjlighet att planera och 
påverka din utbildning.

 ¾ Teoriutbildning för körkort.
 ¾ Nationellt ishockeygymnasium.
 ¾ Att ägna dig åt musik och idrott under skoltid.
 ¾ Att starta UF-företag, oavsett vilket program du går på.
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Xxxxx XXXX och Xxxxx Xxxxxx 
berättar gärna mer om program-
met. 0477 - 444 XXXXX

APL
Under minst 15 veckor kommer du att ha APL (arbets-
platsförlagt lärande). Då får du praktiskt omsätta dina 
teoretiska kunskaper. Du kommer att vara på förskolor, 
skolor eller inom omsorgen.
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Inriktningar
Wasaskolan erbjuder två inriktningar:

Pedagogiskt arbete
Denna inriktning är för dig som vill lära dig om 
människans utveckling, lärande, behov och 
rättigheter. Du får dessutom kunskap om olika 
pedagogiska verksamheter.

Socialt arbete
Här lär du dig bemöta och ge stöd åt människor som 
är mest utsatta i samhället. Det kan t.ex. handla om 
arbete inom områden som funktionsnedsättning, 
äldreomsorg, missbruk eller familjeproblematik.

Itiuntiis et mo te sam, consequamus, velit earit aut 
estem lat volupta cuptatio ma voluptatem quiaept 
aeperepel illorem porpore storist ibuscias enis ut 
alibus et enimet eum exernam rem acese lit am 
velitate conserem. Et eatur sit quamus quo quaspit 
apitae liatiisimus exeremp osandis aut autenestiist 
enisci re non ea voluptat excerum endaerf 
eratque et optas dipitis dit hari 
corerspedi comni blautatur?

Fuga.

På sidan 48 ser du programmets kurser.

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 att bli en ledare 
ingår också i utbildningen. 

Barn- och Fritidsprogrammet är ett 
yrkesprogram, men du kan också välja till 
kurser så att du får behörighet till 

högskolan.

Perry Erlandsson och Jonas 
Gabrielson berättar gärna mer 
om programmet. 0477 - 444 94 Du kan naturligtvis välja att läsa 

in grundläggande behörighet till 

universitet och högskola.

Barn- och Fritidsprogrammet Efter gymnasiet
Jobba direkt 
Pedagoginriktningen:

 ¾ Elevassistent

 ¾ Barnskötare

Inriktningen socialt arbete:
 ¾ Personlig assistent

Läsa vidare till exempelvis:
 ¾ Förskollärare

 ¾ Fritidspedagog

 ¾ Polis
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Sveriges bästa 

gymnasieskola! 

Här ställer skolan upp 

för att hjälpa oss elever 

att nå våra mål på ett bra 

sätt. Onsdagarna var 

kanon.

Jag gick också på 

ishockeygymnasiet - Det 

var suveränt bra! 

Joakim, BF-student 2016
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Vi tycker att 

ekonomiprogrammet är ett 

väldigt bra program. Vi har lärt 

oss mycket och UF-året var 

enormt nyttigt och riktigt kul!

Michelle och Lovisa, EK år 3

Patrik Gustafsson svarar gärna 
på dina frågor kring programmet. 
0477 - 444 83

Efter gymnasiet
Programmet ger dig möjlighet till framtida 
högre studier på högskola eller universitet 
inom många områden inom ekonomi- och 
samhällsvetenskap.

Läsa vidare till exempelvis:
 ¾ Civilekonom

 ¾ Revisor

 ¾ Marknadsförare

 ¾ Ledarskapsutbildningar

 ¾ Fastighetsmäklare

UF - Ungt företagande
Alla elever på programmet kommer att skapa och driva 
ett UF-företag under ett läsår. Här väljer eleverna om 
de vill vara själva eller driva ett företag tillsammans med 
andra på skolan. Läs mer på sidorna 32-33.

Ekonomiprogrammet

Inriktningar
Wasaskolan erbjuder inriktningen:

Ekonomi
I denna inrikting får du kunskaper om företagets ekonomi 
och villkor. Programmet handlar om:

 ¾ Entreprenörskap: Lär dig driva och utveckla företag.

 ¾ Marknadsföring: Lär dig att marknadsföra och nå ut   
 till dina kunder.

 ¾ Finansiering och Kalkylering: Lär dig räkna på   
 lönsamhet och vad investeringar kommer att kosta ditt  
 företag.

 ¾ Bokföring: Lär dig hålla reda på de pengar som   
 kommer in och ut ur ditt företag.

 ¾ Organisation: Lär dig leda grupper och fördela   
 arbetsuppgifter inom ditt företag.

Ekonomiprogrammet är ett program för dig som 
är intresserad av hur företag och organisationer 
fungerar. Programmet ger dig bland annat 
kunskaper om hur du gör för att lyckas med att 
skapa nya idéer som till exempel kan utmynna i ett 
företagande.

Det är ett högskoleförberedande 
program.

På sidan 50 ser du programmets kurser.

6
7
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Per Johansson, Robert Gallus och Anders 
Lennartsson berättar gärna mer om programmet 
och om lärlingsutbildningen. 0477 - 444 81

Efter gymnasiet
Industritekniska 
programmet leder till jobb!

Exempel på yrken:
 ¾ CNC-operatör

 ¾ Maskinoperatör

 ¾ Svetsare

 ¾ Montör

 ¾ Plåtmekaniker

Läsa vidare exempelvis på:
 ¾ Yrkeshögskola

Du kan naturligtvis välja att läsa 

in grundläggande behörighet till 

universitet och högskola.

APL
På Wasaskolan kommer du att få 18 veckors APL (arbetsplatsförlagt 
lärande). Då kommer du att vara på några av företagen i vårt närområde.

Industritekniska programmet

Inriktningar
Wasaskolan erbjuder två inriktningar:

Produkt- och maskinteknik
Du som väljer denna inriktning kommer att få arbeta 
med skärande bearbetning i manuella och datorstyrda 
maskiner.

Svetsteknik
Elever i denna inriktning får lära sig svetsmetoder 
i olika material och metoder vid sidan om annan 
plåtbearbetning. Även här är många av maskinerna 
datorstyrda.

IV-svets: Wasaskolan arbetar för att kunna erbjuda 
dig som väljer svetsinriktningen att få en internationell 
svetscertifiering, IV-licens.

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.

På sidan 49 ser du programmets kurser.

Näringslivet - Teknikcollege
Wasaskolan har ett mycket gott samarbete med vårt lokala näringsliv. På 
sidan 36, kan du se hur företagen stöttar industritekniska utbildningen på 
Wasaskolan. Programmet ingår i Teknikcollege Kronoberg, se sid 31.
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Lärling
Vi har flera elever som i trean väljer att bli lärlingar. Läs mer på sidan 18.

9
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Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar
Wasaskolan erbjuder inriktningen:

Naturvetenskap
I de ämnen du läser här ingår laborationer, experiment 
och projekt som stärker din kreativitet och ditt natur-
vetenskapliga tänkande. 

Biologi: Läran om allt levande, berättar om allt ifrån de 
minsta byggstenarna som bygger upp vår arvsmassa till 
hur organismer och hela ekosystem fungerar.

Kemi: Ger dig svaren på allt ifrån vad som händer under 
en explosion till hur syre egentligen bildas.

Fysik: Förklarar hur både enkla och komplicerade saker 
och ting fungerar. Hur ljus och ljud uppstår är exempel på  
frågor som vi arbetar med.

Matematik: Är språket som binder samman all 
naturvetenskap i såväl vardag som inom forskning.

Detta är programmet för dig som vill läsa ett brett 
program med mycket matematik, fysik, kemi och 
biologi på schemat. 

Programmet är högskoleförberedande. Du får 
full behörighet till de allra flesta högskole- och 
universitetsutbildningar i Sverige och runt om i 
världen.

Du får insikt i aktuella frågeställningar 
inom genetik, miljö- och 

energifrågor.

Ann Elofsson och Mari Aidemark kan ge 
dig ytterligare information om programmet. 
0477 - 444 91

På sidan 51 ser du programmets kurser.

Efter gymnasiet
 
Du får den bredaste basen för vidare 
studier till en mängd yrken.

Exempel på yrken:
 ¾ Civilingenjör

 ¾ Läkare

 ¾ Veterinär

 ¾ Lantmätare

 ¾ Skogsmästare

 ¾ Forskare

 ¾ Ekolog

 ¾ Miljö- och hälsoskyddshandläggare

10

Bra skola med roliga lärare. Det är mindre klasser så man får all hjälp man kan vilja ha. 
Gabriella, NA år 3

Wasaskolan är bästa skolan tycker jag. De har bra lärare. NA är ett bra program speciellt inför framtiden. 
Mohammed, NA år 3

11
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Ann-Charlotte Bergquist kan ge dig 
mer information om programmet.  
0477 - 444 96

Efter gymnasiet
Du får en bred behörighet för vidare 
studier till en mängd yrken.

Läsa vidare till exempelvis:
 ¾ Lärare

 ¾ Jurist

 ¾ Polis

 ¾ Socionom

 ¾ Beteendevetare

 ¾ Personalvetare

 ¾ Psykolog

 ¾ Logoped

 ¾ Journalist

 ¾ Samhällsvetare

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som gillar 
att läsa, skriva, diskutera, följa nyheter med mera.

Inriktningar
Wasaskolan erbjuder två inriktningar:

Beteendevetenskap
Denna inrikting är för dig som är intresserad av 
människor och relationer. Du får fördjupade kunskaper 
om hur människan fungerar såväl fysiskt och psykiskt 
som socialt.

Samhällsvetenskap
Du får fördjupa dig ytterligare i ämnen som historia, 
samhällskunskap, geografi, psykologi och filosofi.

Det här är programmet som ger dig en nationell 
inblick och en internationell utblick, perspektiv på 
Sverige och omvärlden, kunskap om människors 
samspel och utveckling.

Samhällsvetenskapsprogrammet öppnar dörrar 
mot framtiden och ger stora valmöjligheter.

Programmet är 
högskoleförberedande.

På sidan 50 ser du programmets kurser.

12

Om man väljer 
beteendeinriktningen får 
man helt nya kunskaper 

om ämnen man inte 
läst innan. 

Johanna SA år 3

Ett program som ger 
stora möjligheter inför 

framtiden och som utvecklar 
min förståelse för andra 

människor i vårt samhälle. 
Elvira SA år 3

13
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Teknikprogrammet

Inriktningar
Wasaskolan erbjuder inriktningen:

Produktionsteknik
Att se sambandet mellan människa, teknik, samhälle 
och miljö är en viktig del av programmet.

Du får lära dig om produktionstekniker, hur man arbetar 
med Lean och hur företag lägger upp sin produktion.

I våra valbara delar kan du välja att läsa praktiska eller 
teoretiska kurser och skräddarsy din utbildning efter vad 
du vill göra i framtiden. 

Nyckelord för programmet är produktionsutvecklings-
processens flöde:  
 
idé  design  konstruktion  produktion  distribution  
försäljning   service  återvinning.

Du som väljer Teknikprogrammet gillar säkert 
problemlösning och att räkna. Programmet har en 
tonvikt på teknik och praktisk problemlösning.

Programmet är högskoleförberedande.

Du har även möjlighet att läsa 
Teknikprogrammets fjärde år och 

bli Gymnasieingenjör.

Helena Sörensen, 0477 - 444 91, och 
Conny Aagesson, 0477 - 444 81, ger 
gärna mer information om programmet. 

På sidan 51 ser du programmets kurser.

Efter gymnasiet
Jobba direkt

 ¾ Inom produktionen på ett 
tillverkningsföretag

Välj programmets 4:e år:
 ¾ Gymnasieingenjör

Läsa vidare
Du får en bred utbildning för högskolan 
där du bl a kan välja att läsa vidare till:

 ¾ Civilingenjör
 ¾ Högskoleingenjör
 ¾ Ekonomiutbildningar
 ¾ Konstruktör
 ¾ Programmerare

APL
Du kommer att ha APL (arbetsplatsförlagt 
lärande) under två veckor under år 2 och två 
veckor under år 3. Då får du praktiskt omsätta 
dina teoretiska kunskaper.

Näringslivet 
Teknikcollege
Wasaskolan har ett mycket gott samarbete med vårt 
lokala näringsliv. På sidan 36 kan du se hur företagen 
stöttar teknikutbildningen på Wasaskolan. Programmet 
ingår i Teknikcollege Kronoberg, se sid 31.
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Det blir bra arbetsro i de 
små klasserna. 

Isac TE år 3

15

TE

Wasaskolan  

har bra lärare! 

Esraa, TE år 1

Inga ”vanliga” lektioner  
på onsdagar. 
Aho TE år 1
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Charlotte Olsson berättar 
gärna mer om programmet. 
0477 - 444 89

Efter gymnasiet
Jobba direkt
Du kommer att vara eftertraktad 
på arbetsmarknaden efter avslutad 
utbildning. Du kan få jobb inom 
exempelvis:

 ¾ Psykiatrin
 ¾ Hemsjukvården
 ¾ Akutsjukvården

Läsa vidare till exempelvis:
 ¾ Sjuksköterska
 ¾ Specialistundersköterska
 ¾ Arbetsterapeut
 ¾ Sjukgymnast
 ¾ Socionom
 ¾ Polis

Du kan naturligtvis välja att läsa in 

grundläggande behörighet till universitet och 

högskola hos oss på Wasaskolan.

APL
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 arbetsplatser.

Vård- och Omsorgsprogrammet

Inriktningar
Programmet har inga inriktningar.

Fördjupningar
I våra fördjupningar ingår till exempel kurser inom:

 ¾ Sjukvård

 ¾ Äldrevård

 ¾ Psykiatri

 ¾ Funktionsnedsättning

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Du får träna 
på ditt handlag inom omvårdnad i vårt metodrum.

Se på sidan 36 hur vårdföretagen i kommunen stöttar 
utbildningen. Utbildningen är certifierad inom Vård- och 
Omsorgscollege, Kronoberg, se sidan 31.

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.

Goda chanser till jobb finns inom denna 
bransch.

Programmet är ett 
yrkesprogram.

På sidan 49 ser du programmets kurser.
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Jag har alltid velat bli 
ambulanssjuksköterska. På 
Wasaskolan fungerar det att 

även gå på hockeygymnasiet. 
Oscar VO år 3

Jag valde programmet fö
r 

att ja
g är in

tresserad av att 

hjälpa andra människor. 

Ruben VO år 3

17
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Lärlingsutbildningen

Behörighet
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:

 ¾ BF - Barn- och Fritidsprogrammet

 ¾ IN - Industritekniska programmet

 ¾ 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 av 
karaktärsämnena kan helt eller delvis behöva 
läsas på skolan. Det kan vara i de kurser det är 
svårt att nå kursmålen på företaget.

På Wasaskolan har vi god erfarenhet 
av lärlingsutbildningen på 

Industritekniska 
programmet.

Jenny Persson (studie- och yrkesvägledare)  0477 - 444 74 och 
Anders Lennartsson (lärlingssamordnare) 070 - 280 54 02 har 
mer information om utbildningen. 

För att en lärlingsutbildning ska 

kunna starta krävs att det finns organi-

satoriska förutsättningar dels för skolan 

och dels för lärlingsplatserna.

Upplägg
På Wasaskolan har vi haft lärlingsutbildningen igång 
på Industritekniska programmet. Våra elever har blivit 
lärlingar inför tredje läsåret. Det sista gymnasieåret har till 
största del blivit förlagd på ett eller flera företag.
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Lärling  - En bro mellan skola och arbetsliv!

Det är bra att få vara med och 
”forma” en medarbetare. 

 

Palle, handledare till lärling på 
Linder

19

Lär

Lärmiljön är bredare och 
mer komplett; man växer 

som person 
 

Marcus, förra årets lärling  
på Linder
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Introduktionsprogrammet

IM-program
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 introduktion 
som ska underlätta för dig att etablera dig på arbets-
marknaden eller för studier på ett yrkesprogram. 

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

Introduktionsprogrammen ger olika alternativ 
för dig som inte är behörig att gå ett nationellt 
program.

Det finns fem introduktionsprogram:
 ¾ Preparandutbildning
 ¾ Yrkesintroduktion
 ¾ Programinriktat individuellt val
 ¾  Individuellt alternativ

 ¾ Språkintroduktion

Nadine Larsson svarar gärna 
på dina frågor kring programmet. 
0477 - 444 82

Programinriktat individuellt val
Detta spår skall leda till ett nationellt yrkesprogram och är 
sökbart.

Du läser flera kurser på yrkesprogrammet samtidigt som 
du läser de kurser som saknas för behörighet. Detta 
alternativ är knutet till Barn- och Fritidsprogrammet, 
Vård- och Omsorgsprogrammet samt till Industritekniska 
programmet.

Individuellt alternativ
Detta alternativ anpassas individuellt efter dina enskilda 
behov.

20 21
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Katrin Karlsson informerar gärna mer om 
programmet. 0477 - 441 78, 076 - 117 46 46 
katrin.karlsson@tingsryd.se Utbildningen är fyraårig.

Gymnasiesärskolan

Program
Wasaskolan erbjuder följande program inom 
gymnasiesärskolan:

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

 ¾ Estetisk verksamhet

 ¾ Hem- och konsumentkunskap

 ¾ Idrott och hälsa

 ¾ Natur och miljö

 ¾ Individ och samhälle

 ¾ Språk och kommunikation

Gymnasiesärskolans syfte är att ge eleverna en 
god grund för:

 ¾ Yrkesverksamhet

 ¾ Fortsatta studier

 ¾ Personlig utveckling

 ¾ Aktivt deltagande i samhällslivet.

Gysär

22 23
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Stolthet och hjärta
Wasaskolan har tillsammans med TAIF utarbetat ett 
värdegrundsarbete som har följande mål:

Christian Karlsson ger gärna mer information 
kring vårt ishockeygymnasium. 
0477 - 444 86, 070 - 557 55 47

Elitishockeygymnasiet

Utbildningen på ishockeygymnasiet innehåller till största 
delen is- och fysträning men också teori i bland annat:

 ¾ Träningslära

 ¾ Kost och näringslära

 ¾ Idrottspsykologi

 ¾ Idrottsskador

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

NIU

Elitishockeygymnasiet är för dig som vill kombinera mycket ishockeyträning med gymnasiestudier. 
Målmedveten träning och teoretisk utbildning ger dig möjlighet att utvecklas som ishockeyspelare. 

Verksamheten syftar till att ge en god grundutbildning för en eventuell 
senare elitkarriär.

Ansökan 
Antagning till varje ny årskurs sker med 10-14 

elever.  
Den 1 december är sista ansökningsdatum. 

Ansökan görs på: 

www.swehockey.se

”Med stolthet och hjärta vill vi ge eleverna 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.

 ¾ En schyst gemenskap
 ¾ Rätt inställning, att vilja
 ¾ Stolthet och hjärta
 ¾ Respekt
 ¾ Glädje
 ¾ 24 / 7

På hockeygymnasiet får jag 
chans att utvecklas i en bra miljö.  

 
Linus Ishockeygymnasiet  

& SA år 2
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Idrottsprofilen

Idrottsprofilen är för dig som vill utvecklas i din 
idrott, exempelvis hästsport, dans, motorsport 
eller bowling. 

Utbildningen sker i samarbete med din tränare/
förening. Skolan ansvarar för teori om 
bland annat idrottspsykologi kost- 

och träningslära.

Fotbollsprofilen

Wasaskolans lokala idrottsutbildning i fotboll 
(LIU) 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.

Du som väljer vår fotbollsprofil kommer att ha 
fotbollsträning två förmiddagslektioner i veckan 
på skoltid.

Fotbollsprofilen är för dig som vill utveckla dina 
kunskaper och färdigheter i fotboll. Genom målmedveten 
teknisk, taktisk och fysisk träning kommer du att 
utvecklas som fotbollsspelare. Du utbildas också i 
ledarskap, kost- och träningslära.

Urban Midenby och Joakim 
Prytz kan ge mer information om 
fotbolls- respektive idrottsprofilen. 
0477 - 444 86

26

LIU Idrott
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Musikprofilen

Oavsett vilket program du kommer att gå på kan du välja vår Musikprofil.

Det innebär att du kan läsa olika musikkurser under skoltid. Det är i samarbete med KulturVerkstan vi 
erbjuder dessa.

Du kan både välja att spela och/eller sjunga själv eller i en grupp med andra elever. 

Du kan välja kurser (upp till 400 poäng) som utvecklar 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.

Wasaskolans samverkan med näringslivet och andra aktörer är 

viktig. Därför är vi certifierade för både Teknikcollege och  Vård- 

och Omsorgscollege. Det innebär en kvalitetsstämpel 

som visar att vår utbildning håller en hög 

klass.

Wasaskolan ingår i Teknikcollege Kronoberg
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 kvalificerad arbetskraft. 
En certifiering innebär att man uppfyller ett antal krav 
från Industrikommittén. 

Wasaskolan samverkar med skolor och företag i 
Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, 
Uppvidinge, Växjö och Älmhult inom Teknikcollege.

Teknikcollege
TC & VoC

Vård- och Omsorgscollege
Inom Vård- och Omsorgscollege, Kronoberg samverkar åtta kommuner, 
Region Kronoberg, privata vårdföretag, fackliga organisationer och 
utbildningsanordnare för att skapa bra utbildningar.

30 31

Musik

Jenny Persson (studie- och yrkesvägledare)  
0477 - 444 74 kan svara på dina frågor kring vår 
musikprofil. 
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Ungt företagande - UF

UF-företagande är en utbildning för ungdomar mellan 
16 och 20 år som vill prova på att driva ett eget företag. 
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, samarbetar, löser 
problem och fattar beslut.

Under UF-året utvecklar eleverna sitt entreprenörskap 
och sina entreprenöriella kompetenser.

På Wasaskolan kan alla elever, oavsett program, 
välja att driva ett UF-företag. 

Det finns flera exempel på ungdomar som efter 
gymnasiet väljer att fortsätta med sin affärsidé 
och skapar egna företag.

Att ha fått en förståelse för företagande 
är också en kunskap som fördjupas 
genom att ha haft ett UF-

företag.

Patrik Gustafsson, vår UF-lärare, kan 
berätta mer om vad UF innebär.  
0477 - 444 83 
Eller kontakta Anders Lennartsson 
070 - 280 54 02


UF-eleverna kommer att få delta i flera mässor. 

Vi anordnar också ett så kallat Drakbo, där 

affärsidén och företaget blir bedömt av t ex 

representanter för näringslivet.

Man kan också välja att tävla med sitt 

företag i flera olika kategorier.

Samarbeten
Wasaskolan samarbetar med andra skolor, som Haga-
nässkolan i Älmhult och AMB (Academy of Music and 
Business) genom att anordna mässor för att nämna något 
exempel.

Utmärkelser
Genom åren har Wasaskolan haft flera UF-företag som 
tävlat och vunnit priser både regionalt och nationellt. 

Elever från Wasaskolan har de tre senaste åren vunnit 
tävlingar i Ung Företagsamhet och därmed kvalificerat 
sig för SM i Stockholm. För två år sedan deltog 
Hockeyputter UF och tog två andraplatser i kategorierna 
Årets vara och Årets produktutveckling. Det senaste året 
deltog Denta Design UF på SM i Årets monter.
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Vårt UF år gav oss väldigt många  

nya erfarenheter som vi kan ta med oss 

vidare i livet. Man kan inte säga annat än att 

vi hade motgångar men ingenting som vi 

inte kunde klara av. Att ha UF stärker en själv 

som person då man blir tvungen att ta eget 

ansvar och egna beslut. Det var ett mycket 

lärorikt och roligt år! 

Sofie, Mimmi, Lisa och Leonique 

UF-företagare för två år sedan

33

UF
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Med hela världen inom räckhåll!

Wasaskolan arrangerar internationella dagar där olika 
organisationer presenterar sitt arbete i världen. Vi 
arbetar för att du som elev får vara med och påverka 
vårt internationella engagemang.

Vår skola söker hela tiden samarbetspartner med andra 
skolor eller organisationer runt om i världen. 

Oavsett vilket program du går på kan du läsa minst ett 
steg i moderna språk.

På Wasaskolan arbetar vi för att du som elev ska 
kunna delta i internationella samarbetsprojekt på 
olika sätt.

Våra europeiska språkassistenter är uppskattade. 
Det är lärarstudenter från Europa som gör 
en del av sin utbildning hos oss på 
Wasaskolan. 

Har du frågor kring vårt internationella 
arbete är du välkommen att kontakta 
Friederike Debus, vår internationella 
samordnare 0477 - 444 88

Wasaskolan samarbetar med friskolan 

Academy of Music and Business, 

AMB.

Europeiska språkassistenter
Vi är glada att vi fått europeiska språkassistenter som 
finns med som extra språklärare i engelska, tyska, 
spanska eller franska. Ibland är de även med på andra 
ämnen såsom matematik och samhällskunskap.
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Som språkassistenter tycker vi det 
är väldigt kul att kunna jobba med så 

engagerad och hjälpsam personal som här på Wasaskolan. Dessutom upplever vi 
eleverna som jättevälkomnande. 

Vi tycker det är spännande att kunna förmedla våra språkkunskaper till svenska elever och att 
vi kan delta i ett kulturutbyte. 

Hanna och Lena

Campus Wasaskolan - AMB
Vi delar delvis lokaler med AMB och får del av det 
senaste inom musikvärlden. En ny stor konsertlokal, 
Gibson auditorium, med över 400 platser finns på 
skolområdet. 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 
kulturpersonligheter på besök i Tingsryd. Som elev på 
Wasaskolan får du ta del av AMBs musikliv, exempelvis 
deras mäktiga Luciatablå.

Skolorna samarbetar med gemensamma aktiviteter som 
föreläsningar och friluftsaktiviteter. Även inom UF (Ungt 
Företagande) samverkar våra skolor.

Foto: Emily Bednar



37

Vi Företagare i Tingsryds kommun satsar speciellt på följande program:
 ¾ Industritekniska programmet

 ¾ Teknikprogrammet
 ¾ Vård- och Omsorgsprogrammet

För elever på Wasaskolans IN-, TE samt 
VO-program erbjuder industri- och  
vårdföretagen allt detta:

 ¾ Möjlighet till stipendium år 1, 2 och 3.

 ¾ Garanterad anställningsintervju, som kan 
leda till jobb, efter examen.

 ¾ Möjlighet till sommarpraktik med 
praktiklön vid uppnådd 18 års ålder 
(praktiklängd minst 3 veckor halvtid).

Speciellt för Industritekniska programmet:
 ¾ Truckförarutbildning 10 ton B3

 ¾ Säkra lyft

 ¾ Heta arbeten.

Speciellt för Vård- och Omsorgsprogrammet
 ¾ Praktik inom olika områden.

 ¾ Specialistföreläsningar.

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

Se www.viforetagare.com för mer information

Bra samarbete med näringslivet!

Industritekniska programmet och Teknikpro-
grammet ingår i Teknikcollege Kronoberg och är 
kvalitetssäkrat enligt Industrikommitténs 10 krav.

Vård- och Omsorgsprogrammet är certifierat  
enligt Vård- och Omsorgscollege Kronoberg.
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Vi Företagare i Tingsryds kommun är en självständig privat företagarförening. Vi representerar olika 
branscher och jobbar för att Tingsryd ska vara en attraktiv kommun där man vill bo, verka och leva.

Vi Företagare har ett bra samarbete med Wasaskolan vilket betyder att elever på Industritekniska  
programmet erbjuds en truckförarutbildning 10 ton B3, samt utbildning i säkra lyft.

Vi ser gärna att fler kvinnor väljer yrken inom industri, teknik och att fler män väljer yrken inom vården. 
Men främst vill vi se en fullgjord gymnasieutbildning. Fullständiga gymnasiebetyg ger bra möjlighet 
till jobb!



Röster om Wasaskolan

Våra vårdelever säger: 

- Bra med praktik. Man får uppleva 

hur det är i verkligheten. 

- Tre lärorika år, man tar med sig 

något från gymnasietiden. 

- Man kan få jobb direkt efter skolan. 

- Många möjligheter!
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Jag valde Samhäll för att det 

är brett och är ett passande 

program för mig då jag ska söka 

till polishögskolan. 
Erika, SA år 3

 

Självstudieonsdagen är en 

riktigt bra möjlighet 

Erika och Mira, SA år 3

 

Fotbollsgymnasium är 

nytänkande. Man tränar det man 

vanligtvis inte tränar 
Elias SA år 3 

Kommer du från en 

mindre ort och vill gå på 

ishockeygymnasium är Tingsryd 

perfekt att komma till. 

Felix SA år 3

 

Wasaskolan ger oss många 

möjligheter till vår framtid! 

Ali, NA år 3

 

Bra miljö, bra lärare och 

bra utveckling får du på 

Wasaskolan. 
Atefeh TE år 3

 

Flexibla onsdagar! 
Liten skola! 
William TE år 1

 

Bra arbetsmiljö. 

Trevliga och bra lärare. 

Tydliga planeringar. 
Alex TE år 3

 

Man har möjlighet att välja till 

den idrott som man utövar på 

fritiden. I mitt fall dans. 

Johanna, SA år 3

 
Man får den hjälp  

man behöver. 
Gabriella, NA år 3



Var med och påverka!

Elevforum
Wasaskolan har samlat elevråd, elevskyddsombud 
och representanter från andra grupper i ett Elevforum. 
Representanter från varje klass ingår i gruppen.

Elevforumets roll är att föra fram elevernas olika 
åsikter och se till att skolan har en bra arbetsmiljö. På 
Wasaskolan är det viktigt att man trivs och mår bra.

Andra forum
Vi har ett aktivt matråd.Studentkommittén planerar 
och organiserar årets studentfirande. 

Som elev kan du också engagera dig i de olika 
programråd som finns på skolans yrkesprogram.

Vi vill att du som elev på Wasaskolan ska 
ha ett inflytande och kunna påverka din 
gymnasieutbildning. 

Det finns flera olika forum du kan delta i där 
dina synpunker är viktiga.

Tillsammans utvecklar vi 
Wasaskolan!

4140

Elev
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Flexibel onsdag 
Garanterad läxhjälp på onsdagar!

Stugor
På onsdagar finns ett antal stugor igång i ämnena 
engelska, matematik och svenska. Våra elever kan välja 
att delta i en eller flera av stugorna.

Många av våra elever väljer att besöka stugorna 
inför exempelvis prov, då de önskar satsa på ett bra 
studieresultat.

Wasaskolan har ett unikt koncept där vi byggt in läxhjälp och stöd i schemat.

Varje onsdag är en resursdag där den som behöver kan få hjälp och stöd i olika ämnen att nå sina mål. 
Alla lärare finns på plats och eleven kan själv bestämma vilket ämne man behöver plugga extra. 
På detta sätt kan vi möta elevernas olika behov och skräddarsy individuella 

lösningar.
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Elevhälsa
På skolan har vi ett väl fungerande elevhälsateam 
som träffas varje vecka. Det består av kurator, 
skolsköterska, specialpedagog, SYV (studie- och 
yrkesvägledare) samt rektor. Skolläkare och 
psykolog anlitas vid behov.

Teamet finns på plats alla dagar i veckan. 
Elever som behöver stöd fångas snabbt 
upp och får den hjälp som passar 
bäst.

Körkortsteori
Wasaskolan erbjuder sina elever körkortsteori! 
Den anordnas på skolan.

Studiebesök m.m.
Vi använder även onsdagar till exempelvis studiebesök, 
föreläsningar eller andra schemabrytande aktiviteter.

Våra ishockeyelever har obligatoriska lektioner under 
onsdagen.
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Lektioner Lektioner Flexibel 
onsdag 
 
Stugor 
Alternativt 
studier på valfri 
plats

Lektioner Lektioner

Lunch Lunch Lunch Lunch

Lektioner Lektioner Lektioner Lektioner



Efter Wasaskolan

 
Idag pluggar jag, Nina, fjärde året på 

juristprogrammet i Lund. 

Jag jobbar samtidigt som juridisk råd- 

givare på två olika företag och undervisar 

i flera juridikämnen här på Wasaskolan. 

Jag kunde inte varit mer nöjd med mitt 

val av gymnasieskola!

Med flexibla onsdagar och en öppen lärar-

dialog gav Wasaskolan mig möjlighet 

att förverkliga mina mål och lyckas med 

studierna på bästa möjliga sätt.

För oss är Wasaskolan verkligen 

skolan med stort hjärta och många 

möjligheter!

Hälsningar 

Linnéa och Nina

 

Hej! 
Jag studerar nu femte året till 

läkare i Polen och trivs utmärkt.

På Wasaskolan gick jag på  

Teknikprogrammet. Är tacksam 

för att jag fick möjlighet att 

läsa de kurser som behövdes 

och känner att jag fick en bra 

grund för mina vidare studier.Mikael
Wasaskolan Box 42 362 21 Tingsryd

 
Hej! V

i heter 
Linnéa och Nina. Vi tog  

studenten frå
n samhällsveten

skaps- 

programmet m
ed inriktning beteen

de- 

veten
skap år 2014. 

Efter 
studenten började jag, Linnéa, 

direk
t studera till

 personalvetare och fick 

kort d
ärefte

r fa
st anställning som plats-

chef på en gruppbostad. Jag tror att den 

goda förbered
elsen för fortsatta studier, 

som Wasaskolan gav mig, är det som 

har gjort d
et m

öjligt för mig att k
om-

binera universitets
studier m

ed en fast 

tjänst. Denna fantastiska möjlighet har 

idag gett m
ig en kandidatexamen som 

personalvetare och erfa
renhet av arbeten

 

som platschef och biträ
dande verksam-

hetschef, p
å bara tre 

år. M
ina tre 

år på 

Wasaskolan gav mig förutsättningar 

att u
ppnå precis så goda resultat som jag 

ville,
 genom tät och bra lärarkontakt.
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Efter Wasaskolan

 
Hej,

Under mina tre år på Wasaskolan 

utvecklade jag mina kunskaper inom 

ekonomi enormt, då vi lade grunder-

na med all teori (ftg.ek 1&2, mark-

nadsföring mm.) för att sedan till viss 

del utöva dessa kunskaper genom UF. 

Hade även förmån att praktisera en 

kort sejour på Swedbank, vilken gav 

mig en liten inblick i bankbranschen 

som i sin tur gav mig ett jobb inom 

densamma, fast då på Sparbanken 

Eken. 
Lärartätheten var väldigt fördelaktig 

på Wasa för eleverna, vilket jag  

kände var en viktig del utav mitt val 

av skola. Lagom storlek på klasserna gav varje 

elev mer tid att föra en diskussion/

samtal med undervisande lärare, vil-

ket i mitt tycke generar en snabbare 

återkoppling som bidrar till en mer 

pedagogisk utbildning. 
Vänliga hälsningar 

Christofer

 
Hej, här kommer en 

hälsning från Gotland! Jag 

blev värvad av Endre Inne-

bandylag. 

Jag fick jobb inom för- 

skoleverksamheten direkt 

efter min student 2016. 

Att gå på BF och Wasaskolan 

var mycket bra. Jag triv
des 

stort.   
       

       
   Erika

Wasaskolan 

Box 42 

362 21 Tingsryd

Hej,Jag gick Barn- och Fritids- 

programmet på Wasaskolan. 

Det var roligt och lärorikt med 

bra lärare och god stämning.

Direkt efter gymnasiet flyttade 

jag till Vimmerby där jag fick 

jobb inom förskolan.
Nu arbetar jag som boende-

stödjare på  Nytida Trehörna 

Omsorger i Urshult. Ett arbete 

som jag trivs mycket bra med.

Elaine 
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Kurser på Barn- och Fritidsprogrammet

GYMnaSIeGeMenSaMMa ÄMnen 600 p

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska* 1 100 p

* alternativt Svenska som andraspråk

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 700 p

Hälsopedagogik 100 p
Naturkunskap 1a2 50 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Svenska* 2 100 p

pRoGRaMFÖRdJUpnInG 600 p 
exeMpel på kURSeR

Ungdomskulturer 100 p
Matematik 2a 100 p
Mental träning 100 p
Svenska* 3 100 p
Pedagogiska teorier & praktiker 100 p
Sociologi 100 p
Specialpedagogik 1 & 2 à 100 p

Kost och hälsa 100 p
Naturkunskap 2 100 p 

GYMnaSIeaRbete 100 p

Gymnasiearbete BF 100 p

IndIVIdUellt Val 200 p 
exeMpel på kURSeR

Entreprenörskap, Engelska 6, Barnhälsovård, 
Moderna språk, Musikkurser, Datorteknik, 
Idrott och hälsa - Specialisering, Industrikurser, 
Privatjuridik, Psykologi.

InRIktnInGaR 300 p

Socialt arbete Pedagogiskt arbete
Sociologi 100 p Barns lärande och växande 100 p

Socialt arbete 200 p Pedagogiskt arbete 200 p

Kurser på Industritekniska programmet

GYMnaSIeGeMenSaMMa ÄMnen 600 p

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska* 1 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 p

Industritekniska processer 1 100 p
Människan i industrin 1 100 p
Produktionskunskap 1 100 p
Produktionsutrustning 1 100 p

InRIktnInGaR

Produkt- och maskinteknik 300 p

Datorstyrd produktion 1 100 p
Produktionsutrustning 2 100 p
Produktutveckling 1 100 p

Svetsteknik 400 p
Produktutveckling 1 100 p
Svets grund 100 p
Kälsvets 1 100 p
Tillverkningsunderlag 1 100 p

pRoGRaMFÖRdJUpnInG 800-900 p 
exeMpel på kURSeR

Datorstyrd produktion 1 (Robot) 100 p
Cad 1 & 2 à 50 p

Svenska* 2 100 p
Materialkunskap 1 100 p
Datorstyrd produktion (flera steg) à 100 p

Produktionsutrustning 2 & 3 à 100 p

Svets grund 100 p
Kälsvets (flera steg & metoder) à 100 p

Stumsvets (flera steg) à 100 p

Tillverkningsunderlag 100 p

GYMnaSIeaRbete 100 p

Gymnasiearbete IN 100 p

IndIVIdUellt Val 200 p 
exeMpel på kURSeR

Entreprenörskap, Moderna språk, Musikkurser, 
Idrott och hälsa - Specialisering, Industrikurser, 
Engelska 6, Datorteknik, Privatjuridik, Psykologi
Svenska* 3, Elkurser.

* alternativt Svenska som andraspråk

Kurser på Vård- och Omsorgsprogrammet

GYMnaSIeGeMenSaMMa ÄMnen 600 p

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska* 1 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 1100 p

Hälsopedagogik 100 p
Medicin 1 150 p
Etik & människans livsvillkor 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykologi 1 50 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Specialpedagogik 1 100 p
Svenska* 2 100 p
Vård- & omsorgsarbete 1 200 p
Vård- & omsorgsarbete 2 150 pInRIktnInGaR

Vård- och Omsorgsprogrammet 
har inga nationella inriktingar.

pRoGRaMFÖRdJUpnInG 500 p 
exeMpel på kURSeR

Matematik 2a 100 p
Vård och omsorg vid demens-
sjukdom

100 p

Akutsjukvård 200 p
Teknik i vård och omsorg 100 p
Hemsjukvård 100 p
Kost och hälsa 100 p
Svenska 3 100 p
Mental träning 100 p
Specialpedagogik 2 100 p

GYMnaSIeaRbete 100 p

Gymnasiearbete VO 100 p

IndIVIdUellt Val 200 p 
exeMpel på kURSeR

Entreprenörskap, Moderna språk, Musikkurser, 
Idrott och hälsa - Specialisering, Industrikurser, 
Engelska 6, Barnhälsovård, Datorteknik,  
Privatjuridik, Psykologi.* alternativt Svenska som andraspråk

Kurser på programmen
På detta och nästa uppslag ser du vilka kurser man läser på respektive program.

Programmens uppbyggnad
Alla nationella program omfattar 2 500 
poäng. Det vanligaste är att man läser 
dem på tre år. 

Utöver de gymnasiegemensamma 
ämnena innehåller varje program ett antal 
programgemensamma ämnen, som alla 
elever på ett specifikt program läser. De 
ger programmet dess prägel.

Alla program, utom vård- och 
omsorgsprogrammet, har olika inriktningar 
som eleven kan välja mellan. För att en 
inriktning ska starta krävs att minst tre 
elever söker den. 

Dessutom finns på varje program olika 
kurser i en programfördjupning. 

I utbildningen ingår också ett individuellt 
val. Inom det individuella valet på 
yrkesprogrammen ska skolan erbjuda 
kurser som krävs för grundläggande 
högskolebehörighet. På samtliga program 
ska eleverna ha möjlighet att läsa minst 
en estetisk kurs och minst en kurs i idrott 
och hälsa inom det individuella valet.

I utbildningen på alla program ingår också 
ett gymnasiearbete, som sammanfattar 
utbildningen på programmet.

Gymnasie- 
gemensamma 
kurser

Inriktningskurser

Kurser inom 
individuellt val

Program- 
gemensamma 
kurser

Kurser inom 
program- 
fördjupning

Gymnasiearbete
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Kurser på Ekonomiprogrammet

GYMnaSIeGeMenSaMMa ÄMnen 1250 p

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

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 p

Företagsekonomi 1 100 p
Privatjuridik 100 p
Moderna språk 100 p
Psykologi 1 50 p

InRIktnInG 300 p

Ekonomi
Entreprenörskap & företagande 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p

pRoGRaMFÖRdJUpnInG 300 p 
exeMpel på kURSeR

Marknadsföring 100 p
Ledarskap och organisation 100 p
Moderna språk 100 p
Naturkunskap 2 100 p
Internationell ekonomi 100 p
Geografi 1 100 p
Rätten och samhället 100 p

GYMnaSIeaRbete 100 p

Gymnasiearbete EK 100 p

IndIVIdUellt Val 200 p 
exeMpel på kURSeR

Entreprenörskap, Engelska 7, Datorteknik, 
Idrott och hälsa - Specialisering, Musikkurser, 
Industrikurser, Psykologi, Moderna språk 
Naturguidning.

* alternativt Svenska som andraspråk

Kurser på Samhällsvetenskapsprogrammet

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 300 p

Filosofi 1 50 p
Moderna språk 200 p
Psykologi 1 50 p

InRIktnInGaR 450 p

Beteendevetenskap
Ledarskap & organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p

Samhällsvetenskap
Geografi 1 100 p
Historia 2a 100 p
Religionskunskap 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Samhällskunskap 3 100 p

pRoGRaMFÖRdJUpnInG 300 p 
exeMpel på kURSeR

Matematik 3b 100 p
Naturkunskap 2 100 p
Sociologi alt Samhällskunskap 3 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Ungdomskulturer 100 p
Rätten och samhället 100 p

GYMnaSIeaRbete 100 p

Gymnasiearbete SA 100 p

IndIVIdUellt Val 200 p 
exeMpel på kURSeR

Entreprenörskap, Idrott och hälsa - Specialisering, 
Industrikurser, Musikkurser, Engelska 7, Moderna 
språk, Psykologi, Datorteknik, Privatjuridik 
Naturguidning.

GYMnaSIeGeMenSaMMa ÄMnen 1150 p

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

* alternativt Svenska som andraspråk

Kurser på Naturvetenskapsprogrammet

GYMnaSIeGeMenSaMMa ÄMnen 1150 p

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

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 450 p

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

InRIktnInG 400 p

Naturvetenskap
Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p
Matematik 4 100 p

pRoGRaMFÖRdJUpnInG 200 p 
exeMpel på kURSeR

Geografi 1 100 p
Matematik 5 100 p
Moderna språk 100 p
Filosofi 50 p
Psykologi 50 p

GYMnaSIeaRbete 100 p

Gymnasiearbete NA 100 p

IndIVIdUellt Val 200 p 
exeMpel på kURSeR

Entreprenörskap, Datorteknik, Moderna språk, 
Idrott och hälsa - Specialisering, Industrikurser, 
Musikkurser, Psykologi, Naturguidning.

* alternativt Svenska som andraspråk

Kurser på Teknikprogrammet

GYMnaSIeGeMenSaMMa ÄMnen 1100 p

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska* 1 100 p
Svenska* 2 100 p
Svenska* 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 p

Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Teknik 1 150 p

InRIktnInG 300 p

Produktionsteknik
Mekatronik 1 100 p
Produktionskunskap 1 100 p
Produktionsutrustning 1 100 p

pRoGRaMFÖRdJUpnInG 400 p 
exeMpel på kURSeR

Cad 1 50 p
Cad 2 50 p
Fysik 2 100 p
Matematik 4 100 p
Matematik 5 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Produktionsutrustning 2 100 p
Datorstyrd produktion 1 100 p

GYMnaSIeaRbete 100 p

Gymnasiearbete TE 100 p

IndIVIdUellt Val 200 p 
exeMpel på kURSeR

Entreprenörskap, Industrikurser, Datorteknik, 
Idrott och hälsa - Specialisering, Musikkurser, 
Engelska 7, Privatjuridik, Psykologi, Elkurser, 
Moderna språk, Naturguidning.

* alternativt Svenska som andraspråk
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Kontaktuppgifter

Wasaskolan
Box 42
362 21 Tingsryd
Besöksadress:
Linnerydsvägen 8
Telefon: 
0477 - 444 70 (växel)
e-post 
wasaskolan@tingsryd.se
Internet: 
www.wasaskolan.tingsryd.se
Rektor:
Uno Midenheim, 0477 - 444 72
Studie- och yrkesvägledare: 
Jenny Persson, 0477 - 444 74

Du hittar oss också på Facebook.

Välkommen till oss!
Har du funderingar kring 
Wasaskolan och Ditt 
gymnasieval är Du alltid 
välkommen att 

kontakta oss!

Fotografer i huvudsak:  
Peter Karlsson, Lars Andersson och Perry Erlandsson

Tips från SYV
När man står inför ett val kan det vara svårt att bestämma sig, här kommer några 
tips från studie- och yrkesvägledare:

Börja i tid och håll valet öppet 
Genom att börja tänka i god tid så hinner du tänka igenom ditt beslut mycket 
bättre. Samtidigt är det viktigt att inte låsa sig vid ett alternativ utan håll valet 
öppet. Om du bestämmer dig för snabbt så kan du missa ett alternativ som kan 
vara bättre. Så även om du är säker på vad du vill, kika lite till på alternativen. 
Antingen hittar du något bättre, eller så kan du bli mer stärkt i att ditt främsta 
alternativ är fortsatt det rätta! 

Utgå från dig själv 
Hur du är som person? Vilka är dina starka sidor och vad vill du utveckla? Vilka 
ämnen tycker du om och skulle vilja ha mer utav på gymnasiet, och finns det 
några som du vill ha mindre utav? Dessa frågor får du ställa dig och jämföra med 
de gymnasieprogram som finns. Om du redan har konkreta mål, hur ska du nå 
dem?

Skaffa information 
Genom att ha så mycket kunskap och information om alternativen som möjligt 
har du en bättre grund att fatta ditt beslut på. Det finns flera olika sätt att skaffa 
information på; läsa igenom kataloger, prata med föräldrar och kompisar, gå på 
mässa eller öppet hus osv. Använda alla eller det sätt som passar dig!

Jämför favoriterna 
När du har flera alternativ som du gillar får du ställa dem mot varandra. På vilket 
sätt skiljer sig programmen eller skolorna åt? Hur vill du att din vardag ska se ut, 
kommer de olika alternativen påverka din fritid med t ex restid? Vad är viktigast för 
dig?

Ta hjälp av andra 
Diskutera dina tankar och alternativ med vuxna och ungdomar som känner dig. 
Hör efter vad de tycker att du skulle passa som och ge dig nya idéer, men lyssna 
framför allt på dig själv i slutändan.

Arbetsmarknaden 
Kommer det att vara lätt eller svårt att få jobb inom det område du är intresserad 
av? Arbetsmarknaden kan ha viss betydelse för ditt val, men det går aldrig med 
säkerhet att säga hur det kommer att se ut i framtiden men ofta kan man få ett 
hum om hur det kommer att bli genom att se hur många som kommer att gå i 
pension, hur många som utbildas och följa med i samhällsdebatten. Oavsett om 
man låter arbetsmarknaden påverka ens val så är det alltid bra med kunskap om 
hur framtiden kan bli.

Val görs många gånger i livet 
Förr i tiden var det vanligt att man började arbeta som 16-åring och stannade 
på samma arbetsplats i resten utav sitt liv. Idag är det betydligt vanligare att 
människor byter arbetsplats och yrke. Det är inte säkert att du kommer att arbeta 
inom det området du utbildar dig till under gymnasietiden, men det är ett val du 
gör som kommer att bestämma den första riktningen. Det viktigaste är att du väljer 
något som känns roligt nu för att du ska få förutsättningarna att lyckas bra under 
dina år på gymnasiet. Vem vet vad som händer sen? 

Kom ihåg att VALET ÄR DITT!
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