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Individuellt val

Nu ska du äntligen få göra ditt individuella val! Välj 200 poäng för att fördjupa dig inom det egna programmet
eller bredda din utbildning med kurser från andra program. Allra bäst är att välja det du är riktigt intresserad av!
Om du vet att det är någon speciell gymnasiekurs som du vill gå men som inte ingår i ditt gymnasieprogram
kan du välja den som individuellt val.
Varje elev som går ett yrkesprogram har rätt att välja en kurs i Idrott och hälsa samt en kurs i något estetiskt ämne.

Krav för yrkesexamen

Tidsplan

• Minst 2250 godkända poäng av gymnasieprogrammets 2500 poäng
• Godkända betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1
• Godkänt gymnasiearbete
• Godkänt i 400 poäng av de programgemensamma
ämnena

December
IV-valskatalog delas ut till dig som går i åk 1 (undantag NA,TE) och till dig som går i åk 2

Grundläggande
behörighet högskola
krävs för all högskoleutbildning. För att få grundläggande behörighet behöver du yrkesexamen samt
godkänt betyg (lägst E) i
• svenska/svenska som andra språk 2 och 3 och i
• engelska 6.

Särskild behörighet
– områdesbehörighet
Många utbildningar har förutom kravet om grundläggande behörighet särskilda förkunskapskrav som
är kopplade till utbildningens innehåll. Om du till
exempel vill läsa till byggnadsingenjör behöver du
ha läst matematik 2.
På www.antagning.se kan du läsa mer om områdesbehörighet.

Schemapositioner
yrkesprogram
ÅK 2

Måndag fm + torsdag em

ÅK 3

Tisdag em + fredag fm

Januari
SYV informerar på mentorstid om IV- valet samt
delar ut valblankett
Kursmässa arrangeras där Du får möjlighet att ställa
frågor till kursansvarig
Augusti
Du bekräftar din studieplan och ges möjlighet till
byte av kurs om plats finns. Sista dag för ändring
25/8.

OBS!
Ditt val är bindande och går inte att ändra efter 25/8.

Ett gott råd
Välj kurs efter vad du verkligen
tycker är intressant!

Bygg – välj mellan

EEDAT – välj mellan

1. Yrkespaket Specialyrken 2, läses i åk 2 och 3
2. Högskolepaketet 300p, läses i åk 2 och 3
3. Estet och idrottspaketet - åk 2 Fotografisk bild 1,
åk 3 Idrott och hälsa 2

1. Yrkespaket
åk 2 Nätverkssäkerhet, åk 3: Nätadministration
2. Högskolepaketet – 300p, läses i åk 2 och 3
3. Estet och idrottspaketet, åk 2 Fotografisk bild 1,
åk 3 Idrott och hälsa 2

EEELT– välj mellan
1. Yrkespaket 1 - Hisspaketet
åk 2 Avhjälpande underhåll, åk 3 Svets grund
2. Yrkespaket 2 - Larmpaketet
åk 2 Passersystem, åk 3 Inbrottslarmssystem
3. Högskolepaketet 300p, läses i åk 2 och 3
4. Estet och idrottspaketet - åk 2 Fotografisk bild 1,
åk 3 Idrott och hälsa 2

VVS – välj mellan
1. Yrkespaket åk 3 VVS svets och industrirör
2. Högskolepaketet – 300p, läses i åk 2 och 3
3. Estet och idrottspaketet, åk 2 Fotografisk bild 1,
åk 3 Idrott och hälsa 2

Innehåll i högskolepaketet
Åk 2 Engelska 6 och
svenska 2/svenska som andraspråk 2
Åk 3 Svenska 3/svenska som andraspråk 3 och
matematik 2a (valfritt)

Kursbeskrivningar
Avhjälpande underhåll
Detta är en till 75% praktisk kurs med arbete i metall borrmaskiner och annan verkstadsutrustning,
att tillverka saker efter egen skiss, tex högtalare till
mobilen och en lampa.
Ansvarig lärare: Mikael Rosengren

Engelska 6
Denna kurs vänder sig till dig vill fördjupa dina kunskaper i engelska. I denna kurs ligger fokus på de
fyra centrala förmågorna; läsa, lyssna, tala och skriva på engelska. Vi fördjupar oss i engelsk litteratur
och gör en fördjupning inom kulturella aspekter i
engelsktalande länder.
Rekommenderade förkunskaper: Du bör ha minst
betyget E på kursen Engelska 5
Ansvarig lärare: Dan Monssen Nordström

Fotografisk bild 1
I den här kursen får du lära dig att fotografera med
digitalsystemkamera. Du kommer att retuschera
dina foton i Adobe PhotoShop och lära dig hur en
känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan uttryckas i foto.
Du kommer att få kunskaper om bildupplösning och
dokumentstorlek vid digital bildbehandling, professionella begrepp inom området, foto förr och nu,
samt likheter och skillnader mellan olika genrer.
Ansvariga lärare: Linda Svanberg och Anton Krull

Idrott och hälsa 2
Denna kurs är en fördjupning på kursen idrott och
hälsa 1 där du får möjlighet att lära dig mer om hur
kroppen fungerar och hur vi kan påverka vår hälsa genom fysisk aktivitet och livsstilsförändringar.
Du kommer även att få möjlighet att utveckla din
kroppsliga förmåga genom aktiviteter inom träning,
idrott och friluftsliv.
Rekommenderade förkunskaper:
Minst betyget E i Idrott och hälsa 1
Ansvarig lärare: Martin Z

Inbrottslarmsystem
I kursen får du lära dig regelverk, komponenter, systemuppbyggnad och komponent- kännedom. Du får
lära dig installera och driftsätta ett eget larmsystem.
Vi samarbetar med RCO som är en tillverkare av
säkerhetssystem. Kursen är en påbyggnad av passagesystem kursen då vi integrerar inbrottslarmet och
arbetar med RCO,s MEGA tillägg i M5 programvaran. Kursen består en stor del av teoretiskt kunskap
som ska kunna omsättas till praktiskt arbete.
Ansvarig lärare: Daniel Jidenius

Matematik 2a
Kursen vänder sig främst till dig som vill få tillräckliga förkunskaper för att studera vidare till högskoleingenjör eller dylikt efter gymnasiestudierna.
Kursen vänder sig också till dig som bara tycker
matematik är så roligt att du vill läsa en till kurs,
där vi lämnar mycket av vardagsmatematiken från
grundskolan och matematik 1a. Kursen tar avstamp
i linjära ekvationer samt funktioner och fortsätter
via linjära ekvationssystem samt potensregler till
andragradsekvationer och andragradsfunktioner.
Rekommenderade förkunskaper:
minst betyget E på kursen matematik 1a
Ansvarig lärare: David Wadelius

Modersmål
Kursen syftar till att du utvecklar dina färdigheter i
att tala, läsa, skriva och lyssna på ditt modersmål.
Du ges också möjlighet att utveckla kunskaper om
ditt modersmål. Dessutom får du möjlighet att utveckla dina kunskaper om litteratur.
Rekommenderade förkunskaper:
Bör uppnått lägst E i föregående kurs
Kontaktperson: Elisa Mirani

Nätverksadministration
Nätverksadministration är en fortsättning på kursen
Nätverksteknik. Här får du fördjupa dig i och lära
dig administrera de viktiga systemen av servrar, nätverk och domäner som jobbar i bakgrunden för att
t ex företags och skolors nätverk ska fungera med
inloggningar från personal- och elevdatorer och att
viktiga resurser som filer, mappar och skrivare mm
kan nås på rätt sätt.
Rekommenderade förkunskaper:
minst betyget E på kursen nätverkssäkerhet
Ansvarig lärare: Thomas Hjelmberg

Nätverkssäkerhet
Hur fantastisk är inte datorvärlden där vi kan jobba,
spela och hålla kontakten med varandra. Trots alla
säkerhetsskydd är dock systemen utsatta för konstant attack från hackers och andra som vill stjäla
dina uppgifter eller låsa systemen så att du måste
betala för få tillbaka dina data.
Hur detta går till och hur vi kan skydda oss får du
lära dig i kursen Nätverkssäkerhet.
Inga förkunskaper krävs
Ansvarig lärare: Thomas Hjelmberg

Passersystem
I kursen för du lära dig grunderna för passagesystem, systemuppbyggnad, regelverk och komponent
kännedom. Du ska installera och programmera ett
eget passersystem. Vi samarbetar med RCO som är
en tillverkare av säkerhetssystem och det ges även
möjlighet att få certifikat på deras R-card M5 passagsystem.
Kursen består till en stor del av teoretiskt kunskap
som ska kunnas omsättas till praktiskt arbete.
Ansvarig lärare: Daniel Jidenius

Svenska 2/svenska
som andra språk 2
I denna fördjupningskurs bygger vi vidare på det vi
lärt oss i Svenska 1. Du får möjlighet att utveckla ditt språk i tal och skrift samt en ökad förståelse
för språkets struktur och uppbyggnad. Dessutom
kommer vi studera argumentation, litteratur och
språkens roll i samhället. Du kommer att träna på att
skriva längre texter med formellt språkbruk.

Specialyrken 2

200p

Kursen riktar sig mot finsnickeri. Vi arbetar med
olika handmaskiner och tekniker för att kunna tänka bredare i byggyrket. Vi övar på noggrannhet och
precision och lägger stor vikt vid finishen. Under
läsåret 20/21 byggde vi solstolar. Kursen går under
två läsår.
Ansvarig lärare: Curt Sandgren

Rekommenderade förkunskaper:
minst betyget E på kursen svenska 1
Ansvarig lärare: Dan Monssen Nordström

Svenska 3/Svenska som
andra språk 3
Kursen är till stor del riktad mot att ge dig en god
förståelse för vad som krävs rent språkligt på universitet och högskola. Du får ta ditt skrivande till
en ny nivå och jobba med din analytiska förmåga,
inom både retorik och litteratur. Vi kommer också
att studera språkets historiska utveckling och släktskap med andra språk.
Rekommenderade förkunskaper:
minst betyget E på kursen svenska 2
Ansvarig lärare: Dan Monssen Nordström

Svets grund
Detta är en till 75% praktisk kurs med arbete där
man får prova på tre olika svetsmetoder, Gas, Mig/
Mag samt Tig. Finns tid i kursen att svetsa något
eget och ta hem.
Ansvarig lärare: Mikael Rosengren
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