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Ögonblicken som vi alla kämpar förVälkommen till Marks Gymnasieskola!

Anna Johannesen 
Rektor för modersmål, och  
språkintroduktion

Inger Strömberg  
Rektor för introduktionsprogram  
och gymnasiesärskola

Markus Ring  
Rektor för högskoleförberedande 
program

För de allra flesta är det både pirrigt och svårt att välja 
utbildning. Vi finns här för att räta ut dina frågetecken. 
Boka in besöksdagarna 2-3 december och Öppet hus 20 
januari och ta chansen att lära känna oss. 

Besök gärna våra facebooksidor, Marks Gymnasieskola, 
Marks Elevkår, Basketgymnasiet Mark och Biblioteket 
Kunskapens Hus, för att få en känsla av hur vi har det. 

PÅ MARKS GYMNASIESKOLA STRÄVAR VI EFTER ATT
• du får utveckla dina unika egenskaper

• du blir självständig genom att testa dig fram

• du lär dig att ta ansvar

• du lär dig att resonera med dig själv gällande mål 
och drömmar för att komma fram till vettiga beslut

• utveckla ditt strategiska tänk för att hitta den mest 
lämpliga vägen framåt

Vi vill förstås att det ska vara roligt att plugga. Gym-
nasietiden är ett delmål på en kunskapsresa och vårt 
mål är att upprätthålla din reslust. Vi vill att du ska få 
erfarenheter och insikter som tar dig vidare till de  
drömmar som du skapar. 

TILL DIN HJÄLP HAR DU 
• välutbildade lärare och engagerade mentorer som 

lotsar dig längs vägen 

• ett elevhälsoteam som med stor omsorg tar hand 
om dig 

• studie- och yrkesvägledare som är ditt bollplank i 
dina fortsatta vägval

• datatekniker, skoladministratörer, städpersonal, 
vaktmästare och fastighetsskötare som ser till att 
du har en lärmiljö som är ren, praktisk, trygg och 
uppdaterad 

• kökspersonal som med vällagad mat hjälper dig att 
hålla energidepåerna uppe

• bibliotekspersonal som hjälper dig att söka svar på 
små och stora frågor

Du ska känna dig trygg med att du kommer klara dina 
studier. Vi arbetar mycket med studieteknik eftersom vi 
vet att det har stor betydelse för resultaten. Sist i katalo-
gen skickar vi med tips som kan hjälpa dig redan nu.

Tillsammans gör vi det möjligt!

Claes-Håkan Martinsson  
Rektor för yrkesprogram
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Vi är Marks Elevkår, en förening för elever av elever, 
som är oberoende av skolan. Vårt syfte är att skapa en 
givande skoltid för våra medlemmar. Vi sätter guld-
kant på skoltiden genom att arrangera evenemang som 
fester, fika, tävlingar och föreläsningar. Att förbättra 
elevernas arbetsmiljö och studieklimat är också något 
vi strävar efter.  

Förväxla oss inte med ett elevråd, som till skillnad från 
elevkåren tillämpar kollektivt medlemskap och har 
ett system med klassrepresentanter. Elevkåren har en 
arbetande styrelse som utses av medlemmarna på ett 
årsmöte. 

Du kan själv vara med och påverka genom att vara med 
i olika kommittéer och föreningar. Varje år ordnar Elevkåren

Elevkåren på Marks Gymnasieskola: Moa Ljunggren, Gabriella Jones, Qëndresa Shabani, Sabina Mehmedovic, Linnéa Cadier, 
Leila Mehmedovic och Julia Land.

balkommittén balen och studentkommittén tar hand 
om studenternas avslutning och mössprovning. Vi vill 
att fler föreningar startas så kom till oss med dina idéer 
när du börjar här så hjälper vi till. 

Medlemmar i elevkåren får ta del av vår medlems- 
exklusivitet som innebär rabatterade priser på evene-
mang samt rabatter på olika restauranger, trafikskolor 
och övriga affärer i närheten. 

Att bli medlem i elevkåren är inget val man bör tveka 
över, det handlar om att leva sin skoltid, inte att överle-
va den. 

Vi sätter guldkant på skoltiden

Marks gymnasieskola i världen 
Vi på Marks Gymnasieskola tycker att internationella 
kontakter är viktigt. Det öppnar dörrar och ger nya 
perspektiv och förutsättningar för en framtid var som 
helst i världen. 

Vi har skapat samarbeten och utbyten med ett flertal 
länder. Bland dessa finns Uganda, Kenya, Grekland, 
Norge och Belgien. Marks Gymnasieskola ingår i 
European Youth Parliament Sweden (EUP Sverige), en 
organisation som ger unga människor i Europa en  
möjlighet att mötas och diskutera aktuella frågor.

FN-ROLLSPEL
Varje år arrangerar samhällsprogrammet västra  
Sveriges största FN-rollspel. Rollspelet är ett stort 
samarbete på skolan där olika program bjuds in att föra 
samtal kring internationella frågor. Under ett par dagar 
förvandlas skolan till en debattarena med internatio-
nell prägel.



BT:s lilla debutantpris
Carolina Håkansson på  
naturvetenskapsprogrammet 
tog en av topplaceringarna i 
årets upplaga av Lilla debu-
tantpriset som Borås Tidning 
delar ut varje år. 

En kompis uppmanade henne 
att söka med novellen De ska 
aldrig få oss där två bröder 
ställs inför ett vägskäl med 
både kärlek och krig starkt 
närvarande. 
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Tekniksatsningar
 
TEKNIKCOLLEGE
Marks Gymnasieskola är ett certifierat Teknikcollege där 
syftet är ett ökat samarbete mellan företag, skolor och kom-
muner för att kvalitetssäkra tekniska utbildningar. På detta 
sätt möter vi även teknikföretagens behov av arbetskraft och 
kompetens. Våra elever får jobba med projekt på uppdrag  
direkt från näringslivet. Samarbetet leder till ökad kompe-
tens och kontakter med möjlighet till anställning. 

Teknikcollege ger möjlighet att läsa kurser som ger meritpo-
äng och diplom efter avslutad utbildning. Du kan läsa Tek-
nikcollege på El- och energiprogrammet, Industritekniska 
programmet och Teknikprogrammet.

PARTNERSKOLA TILL ELTEKNIKBRANSCHENS 
GYMNASIUM 
El- och energiprogrammet med inriktning elteknik ingår i 
ett samarbete med Elteknikbranschens gymnasium (ETG). 
Det innebär att våra elever har möjlighet att tillgodoräkna 
sig lärlingsåret i utbildningen och därmed få sitt yrkesbevis 
i samband med studenten. Utbildningen är anpassad efter 
företagens önskemål och krav för att ge goda möjligheter  
till arbete. 

INTERNATIONELL SVETSUTBILDNING
På vårt industritekniska program kan du läsa till internatio-
nell svetsare. Utbildningen innebär att du blir godkänd att 
arbeta i över 30 olika länder. Vårt samarbete med Svets-
kommissionen innebär att vi uppfyller högt ställda krav på 
kvalitetssystem och svetssystem.

BRANSCHREKOMMENDERAD BYGGUTBILDNING
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) har certifierat vårt 
Bygg- och anläggningsprogram. Det betyder att vi lever upp 
till högt ställda krav och garanterar en utbildning med hög 
kvalitet. Genom samarbete kring utbildning med gymnasie-
skolor och företag arbetar BYN för att det inom byggbranschen 
ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare. 

”ETG ger en spetskompetens, 
en enkel grej för en bättre start”

Silver i kategorierna Årets Säljare och 
Årets Produktutveckling till elever på Marks 
Gymnasieskola. 
När SM i Ung Företagsamhet avgjordes i Stockholm den 16-17 maj 
2016 stod Kevin Svensson från klass EK3a i centrum. Han var no-
minerad som Årets Säljare och kom där på andra plats. Dessutom 
tog företaget Flametex, där Kevin Svensson ingår, silver i kategorin 
Årets Produktutveckling. Företaget har tagit fram ett förkläde som 
även kan användas för att kväva en brand. Konkurrensen på SM 
var hård, över 250 UF-företag från hela landet deltog. 

 

Elina vann 2015 års novelltävling!
Varje år anordnar Marks Gymnasieskola en  
novelltävling. Utdelningen sker under högtidliga 
former på Nobeldagen och priset har varit 1000 kr 
och böcker. 

Elina Tjörnmark SA2a vann 2015 med novellen 
Hösten på årets tema Kärlek. Juryns motivering: 
”Vår vinnare ger prov på en suverän inlevelseför-
måga i gestaltningen av en man som på ålderns 
höst är på väg in i glömskan, men när sin livskäns-
la i starka minnen av sina nära och kära. Med en 
imponerande språkkänsla tecknas ett gripande 
porträtt av en åldrad man som berör och går rakt 
in i hjärtat. Novellen ”Hösten” andas en mognad 
både språkligt och mänskligt som enligt en enig 
jury gör den till årets vinnarnovell 2015.”  

Andreas Bengtsson, André Andersson och Linus 
Herfors är de första eleverna på Marks Gymnasie-
skola som gått ETG och därmed tar studenten med ett 
yrkesbevis i handen. 

Under utbildningen har eleverna genomfört skriftliga 
prov och praktiska arbeten som gett dem möjlighet att 
tillgodoräkna sig sitt lärlingsår i utbildningen. 

ETG ger spetskompetens, en enkel grej för en bättre 
start säger André. Fördelen är att vi får ett kompetens-
bevis, högre lön och slipper lärlingsår menar Linus.

Killarna har sett andra skolor och är överens om att det 
är hög standard på skolans utrustning. Det är fint här, 
säger Andreas. Det är också lätt att få jobb efter utbild-
ningen menar han. 

Alla tre har fått flera jobberbjudanden efter gymnasiet 
men några dagar ledig blir det innan jobb tar vid på 
Elektra i Varberg och Kinna El & Tele. 

Våra gäster tipsar om böcker  
på skolans bibliotek

Sveriges bästa arbetslag 2016 
finns på Marks Gymnasieskola
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BF
Barn- och fritidsprogrammet

Det här är programmet för dig som vill leda, stödja 
och motivera andra människor inom exempelvis 
förskola, skola, social omsorg och fritids- och 
friskvårdsverksamheter. Här får du lära dig varför 
vi känner, tänker och beter oss som vi gör. 

YRKESPROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram där du får du möjlighet 
att växa och få större förståelse för både dig själv, andra och samhället runt 
omkring dig. Eftersom möten med andra människor är grunden i många 
yrken tränar vi mycket på samarbete och kommunikation. 

VÅRA INRIKTNINGAR

Pedagogiskt arbete
Här får du kunskap om hur människor lär sig och utvecklas. Du får träna 
på att leda, lära ut, stödja och ge omsorg åt barn i olika utvecklingsstadier. 
Efter inriktningen får du yrkesutgången barnskötare eller elevassistent.

Fritid och hälsa
Här lär du dig om fritids- och friskvårdsverksamheter, hälsa och  
hälsofrämjande arbete. Inriktningen kan leda till arbete på idrotts- och  
fritidsanläggningar, exempelvis som bad- eller sporthallspersonal. 

Socialt arbete
Läser du inriktningen socialt arbete får du kunskap och förståelse för 
människors levnadsvillkor och hur du bemöter personer med funktions-
nedsättning eller sociala svårigheter. Efter inriktningen kan du arbeta som 
personlig assistent eller med stöd och service. 

VI GÖR OCKSÅ
I yrken där du möter andra människor är förståelse, empati och social kom-
petens viktigt. Därför får du under utbildningen minst 15 veckors praktik 
där du får möjlighet att utveckla dessa förmågor. Praktiken ger dig även 
viktiga kontakter för framtiden. 

Vi har lokala och internationella samarbeten och vi både arrangerar, leder 
och deltar i olika aktiviteter där lärande, fritid och hälsa står i centrum.  

NÄR DU HAR PLUGGAT KLART
Programmet är en bra grund för dig som vill arbeta med människor. Du får 
teoretiska och praktiska kunskaper om bemötande och hur du hanterar oli-
ka situationer. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du arbeta inom 
förskola, skola, fritidsverksamhet eller social omsorg.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Väljer du Barn- och fritidsprogrammet har du möjlighet att läsa de kurser 
som ger allmän behörighet till högskolan. Inriktningarna är skräddarsydda 
så att du som exempelvis vill läsa vidare till förskollärare, fritidspedagog 
eller fritidsledare kan läsa kompletterande kurser inom programmets ram 
som ger behörighet till dessa högskolestudier. 

Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasiet.

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
barnofritidsprogrammet@mark.se

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
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/ Sv som andraspråk 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN 
Hälsopedagogik 100 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Naturkunskap 1a2   50 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Samhällskunskap 1a2   50 p
Svenska 2/ sv som andraspråk 2 100 p

INRIKTNING PEDAGOGISKT ARBETE
Barns lärande och växande 100 p
Pedagogiskt arbete 200 p
Programfördjupning 600 p
Aktivitetsledarskap 1? 100 p
Aktivitetsledarskap 2? 100 p
Kost och hälsa  100 p
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Skapande verksamhet 100 p
Specialpedagogik 1 100 p

INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA
Barns lärande och växande 100 p
Pedagogiskt arbete 200 p
Programfördjupning 600 p
Aktivitetsledarskap 1? 100 p
Aktivitetsledarskap 2? 100 p
Kost och hälsa  100 p
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Skapande verksamhet 100 p
Specialpedagogik 1 100 p

INRIKTNING SOCIALT ARBETE
Barns lärande och växande 100 p
Pedagogiskt arbete 200 p
Programfördjupning 600 p
Aktivitetsledarskap 1? 100 p
Aktivitetsledarskap 2? 100 p
Kost och hälsa  100 p
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Skapande verksamhet 100 p
Specialpedagogik 1 100 p 
  
Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 p

Fokus på att möta, leda och stödja                                                                                   

Ny poängplan
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Bygg- och anläggningsprogrammet

BA
Vill du bygga, underhålla eller göra 
ombyggnationer? Hos oss kan du läsa till 
byggnadssnickare, betongarbetare eller murare. 
Programmet är ett yrkesprogram som leder till  
en yrkesexamen och du kan börja jobba direkt  
efter utbildningen. 

YRKESPROGRAM
Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill  
jobba som snickare, betongarbetare eller murare. Skoldagen varvar teori 
med praktik och du lär dig hur du bygger rationellt, säkert och miljömäs-
sigt samtidigt som du får kunskaper om branschens olika yrken och  
arbetsprocesser. Vi erbjuder inriktningen husbyggnad med tre profiler.

VÅRA PROFILER
BETONGARBETARE
Förutom att lära dig blanda och gjuta med betong får du även lära dig  
konsten att armera i en mängd olika typer av formar.

BYGGNADSSNICKARE
Här lär du dig alla slags snickeriarbeten. Du får även träna på hela proces-
sen, från ritning till att sista beslaget är på plats.

MURARE
Som murare får du en rolig och eftertraktad specialkompetens. Du lär dig 
mura grunder, fasader, öppna spisar och skorstenar. Du kommer även lägga 
klinker och sätta kakel samt kunna olika putsningstekniker och bruks-
blandningar när du är klar med din utbildning.

VI GÖR OCKSÅ
Delar av utbildningen är förlagd på olika arbetsplatser. Här kan du knyta  
många viktiga kontakter för framtiden. Redan i årskurs två är det dags för 
det första egna byggprojektet för dig och dina klasskompisar. Slutproduk-
ten är en friggebod som kommer att säljas till kund. Eleverna ansvarar 
tillsammans för allt från planering och inköp till färdig produkt. 

BRANSCHREKOMMENDERAD UTBILDNING
Vårt program rekommenderas av branschen. Byggnadsindustrins Yrkes-
nämnd bedömer att våra lokaler och maskiner håller en hög standard, att  
vi har kvalificerade lärare och att vi har bra samarbeten med företag.

NÄR DU HAR PLUGGAT KLART
Beroende på vilken profil du väljer kan du direkt efter skolan börja jobba 
som armerare, murare eller snickare.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Samtliga profiler innebär att du kan fortsätta med studier på yrkeshögskola. 
Inom programmets ram har du också ha möjlighet att läsa kurser som ger 
dig grundläggande behörighet för studier på högskola och universitet. 

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
byggoanlaggningsprogrammet@mark.se

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
Engelska 5 100 p
Historia 1a1   50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1   50 p
Religionskunskap    50 p
Samhällskunskap 1a1   50 p
Svenska 1/ Sv som andraspråk 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN 
Bygg och anläggning 1  200 p
Bygg och anläggning 2  200 p

PROFIL BYGGNADSSNICKARE, MURARE 
OCH BETONGARBETARE
Husbyggnadsprocessen 200 p
Husbyggnad 1  100 p
Husbyggnad 2  200 p
Husbyggnad 3 ombyggnad  200 p
Programfördjupning betongarbetare
Betong 1 - långform & platta på mark  100 p
Betong 2 - väggar & pelare  100 p
Betong 3 - bärlag  100 p
Betong 4 - golv  100 p
Tätskikt våtrum  100 p
Programfördjupning byggnadssnickare
Bygga i trä  100 p
Trä 1 -stommar  100 p
Trä 2 -beklädnader  100 p 
Trä 3 -montage  100 p
Tätskikt -våtrum  100 p
Programfördjupning murare
Betong 1 -långform och platta på mark  100 p
Mur- och putsverk 1 -grundmurar  100 p
Mur- och putsverk 2 -murverk  100 p
Mur- och putsverk 3 -puts  100 p
Tätskikt våtrum  100 p
  
Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 p

Snickra och gjut i samarbete med lokala företag                                                                             
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EK
Ekonomiprogrammet

Är du intresserad av samhällsvetenskap 
och framförallt ekonomi och juridik? Vårt 
ekonomiprogram fokuserar på entreprenörskap 
och internationalisering samt ger en bred grund för 
fortsatta studier på högskola inom ekonomi, juridik 
och andra samhällsvetenskapliga områden. 

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Ekonomiprogrammet ger dig grunder inom företagsekonomi och juridik.  
Vi lägger stor vikt vid att skapa insikt och förståelse om individer och sam-
hället vi lever i för att se nya möjligheter och lösningar i vardagen. 

VÅRA INRIKTNINGAR
EKONOMI
Du får en bred högskoleförberedande examen, som ger dig möjlighet att 
läsa vidare inom många andra områden än ekonomi. På programmet lär du  
dig om ledarskap, redovisning och marknadsföring. Du får också lära dig 
att starta, leda och driva ett eget företag. I samarbete med Ung Företag-
samhet (UF) satsar skolan på entreprenörskap och de senaste åren har vi 
varit representerade på SM i Stockholm där våra elever har fått många fina 
placeringar. Läs även på sidan 7.

JURIDIK
Här läggs tyngdpunkten på juridiska och ekonomiska ämnen som affärs- 
juridik, rättsarbete och att bedöma olika juridiska problem. Kurserna ger 
dig perspektiv på hur rättsordningen är uppbyggd i ett demokratiskt sam-
hälle. Du läser också internationell rätt. För att få en ökad förståelse för hur 
människor tänker, känner och handlar i olika situationer ingår även kurser 
i psykologi och filosofi.

VI GÖR OCKSÅ
Vi ingår i ett samarbete med Finansinspektionen, Konsumentverket och 
Kronofogdemyndigheten där syftet är att inspirera och ge kunskap om 
privatekonomi. Gästföreläsningar, studiebesök och studieresor är viktiga 
inslag i utbildningen och vi har regelbundna internationella utbyten. 

NÄR DU HAR PLUGGAT KLART
Ekonomiprogrammet är en bred utbildning som ger stora möjligheter till 
vidare studier. Du kan läsa vidare för att bli exempelvis ekonom, jurist 
eller fastighetsmäklare. 

Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasiet.

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
ekonomiprogrammet@mark.se

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
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/ Sv som andraspråk 1  100 p
Svenska 2/ Sv som andraspråk 2  100 p
Svenska 3/ Sv som andraspråk 3  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN 
Företagsekonomi1  100 p
Privatjuridik  100 p
Moderna språk  100 p
Psykologi 1    50 p

INRIKTNING EKONOMI
Entreprenörskap och företagande  100 p
Företagsekonomi 2  100 p
Matematik 3b  100 p
Programfördjupning inriktning ekonomi
Entreprenörskap  100 p
Marknadsföring  100 p
Redovisning 2  100 p

INRIKTNING JURIDIK
Affärsjuridik  100 p
Filosofi 1    50 p
Psykologi 2a    50 p
Rätten och samhället  100 p
Programfördjupning inriktning juridik
Internationella relationer  100 p
Ledarskap och organisation  100p
Retorik  100 p
  
Individuellt val  100 p
Gymnasiearbete  100 p

Entreprenörskap med internationellt perspektiv                                                                   
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EE Vill du arbeta med elinstallationer, system för 
automatiserad produktion, energi-, miljö- och 
vattenteknik eller datorer och kommunikation? 
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller 
fortsätta att studera på yrkeshögskola eller högskola.

YRKESPROGRAM
El- och energiprogrammet är en yrkesutbildning som vänder sig till dig 
som vill arbeta med automationsteknik och elinstallationer. Under ut-
bildningen lär du dig om produktion, installation och distribution av el-, 
energi- och vattensystem.

VÅRA INRIKTNINGAR
AUTOMATIONSTEKNIK
Inriktningen automationsteknik ger dig kunskaper i mekatronik, elektro-
teknik, datorteknik, drift, underhåll och programmering. Inriktningen 
kommer att utveckla din förmåga att planera, installera och sätta automati-
serade system i drift. Du får även grundläggande kunskaper i datorkommu-
nikation, nätverksteknik och robotteknik. Utbildningen är kvalitetssäkrad 
av Teknikcollege. Detta betyder att du får möjlighet att jobba med projekt på 
uppdrag av det lokala näringslivet. Läs mer om Teknikcollege på sidan 6.

ELTEKNIK
Inriktningen elteknik ger dig möjlighet att arbeta med kraft- och  
belysningsinstallationer, fiber- och datanät samt larm- och styrutrustning 
för framtidens bostäder och industrier. Här får du utveckla din förmåga att 
installera, underhålla och reparera olika elanläggningar.

Utbildningen är unik och har tagits fram i samarbete med elbranschen. 
Vi är en så kallad partnerskola till elteknikbranschens gymnasium (ETG), 
vilket innebär att du får möjlighet att läsa in din lärlingstid redan under 
gymnasiet, läs mer på sidan 6.

VI GÖR OCKSÅ
Vi gör studiebesök på lokala el- och vattenanläggningar, fackmässor 
och automatiserade industrier. Under utbildningstiden har du 16 veckor 
praktik där du får prova arbetslivet och möjlighet att knyta kontakter i 
branschen som kan ge dig jobb efter utbildningen.

NÄR DU HAR PLUGGAT KLART 
Läser du automationsteknik kan du direkt efter studenten arbeta som 
automations- och processtekniker, industrielektriker eller servicetekniker. 
Läser du elteknik kan du arbeta som fiber- och nätverkstekniker, service- 
eller installationselektriker.

HÖGSKOLEBEHÖRIG
Båda våra inriktningar innebär att du kan fortsätta att studera på yrkeshög-
skola. Inom programmets ram finns också möjlighet att läsa kurser som ger 
dig grundläggande behörighet för studier på högskola och universitet. 

El- och energiprogrammet

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
eloenergiprogrammet@mark.se

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
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/ Sv som andraspråk 1  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN 
Datorteknik 1a  100 p
Elektromekanik  100 p
Energiteknik 1  100 p
Mekatronik 1  100 p

INRIKTNING AUTOMATIONSTEKNIK 
Mät- och reglerteknik  100 p
Mät- och styrteknik  100 p
Praktisk ellära  100 p
Programerbara styrsystem  100 p
Programfördjupning automationsteknik
Distribuerande styrsystem  100 p
Elkraftteknik  100 p
Elmotorstyrning  100 p
Fastighetsautomation 1  100 p
Mekatronik 2  100 p
Nätverksteknik  100 p
Robotteknik  100 p
Serviceteknik eller Engelska 6  100 p

INRIKTNING ELTEKNIK
Elinstallationer  200 p
Elkraftteknik  100 p
Kommunikationsnät 1  100 p
Praktisk ellära  100 p
Programfördjupning elteknik
Belysningsteknik  100 p
Data- och medianät  100 p
Elmotorstyrning  100 p
Fastighetsautomation 1  100 p
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100 p
Mät och styrteknik  100 p
Serviceteknik eller Engelska 6  100 p
  
Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 p

El och energi i nära kontakt med branschen                                                           
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ES Vill du utveckla dina kreativa talanger och 
arbeta inom konstnärliga, humaniskatiska och 
samhällsvetenskapliga områden? Estetiska 
programmet ger dig en grund för fortsatta studier  
på högskolan.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får  
friheten att hitta ditt eget uttryck och utveckla ditt skapande. I välutrus-
tade lokaler möter du rika möjligheter att träna dina färdigheter. Vi har 
musiksal, övningsrum, en stor inspelningsstudio, fotosal, fotostudio och 
bildsal. Du får möjlighet att ta egna initiativ gällande utställningar, konser-
ter och festivaler.

VÅRA INRIKTNINGAR
ESTETIK OCH MEDIA 
Estetik och media fokuserar på skapande med hjälp av digitala verktyg 
inom framförallt fotografi. Här lär du dig att på olika sätt arbeta i en krea-
tiv process och hitta ditt eget bildspråk.

MUSIK
På musikinriktningen erbjuder vi två valmöjligheter, musikproduktion och 
scenproduktion. Här vägleds du som vill skriva och producera musik. Du 
får hjälp att hitta ditt sätt att uttrycka dina musikaliska förmågor genom 
sång, instrument, ensemblespel, musikproduktion och scenframträdanden.

VI GÖR OCKSÅ
Estetiska programmet genomför årligen ett stort antal aktiviteter. På  
vår aktivitetslista står förutom skolavslutning, luciatåg, julavslutning  
och Markshow även mindre temafestivaler, caféspelningar och fotout- 
ställningar som presenteras i olika offentliga rum. 

I årskurs tre planerar och genomför du tillsammans med dina klasskamra-
ter en större scenisk produktion som kan vara allt från utdrag ur en musi-
kal till egen musik. Blivande treor åker även ut på en uppskattad turné. 

Vi genomför studiebesök för att uppleva konst i olika miljöer och samman-
hang. Våra elever tar också bilder till gymnasiekatalogen som du nu håller 
i din hand.

NÄR DU HAR PLUGGAT KLART
Efter utbildningen har du möjlighet att söka till Konstfack, Musikhög- 
skolan och andra konstnärliga utbildningar. Du kan även söka till  
universitet och högskolor inom det humanistiska och samhällsvetenskap- 
liga området. 

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
estetiskaprogrammet@mark.se

Estetiska programmet

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
Engelska 5  100 p
Engelska 6  100 p
Historia 1b  100 p
Historia 2- kultur  100 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b  100 p
Naturkunskap 1b  100 p
Religionskunskap 1    50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska 1/ Sv som andraspråk 1  100 p
Svenska 2/ Sv som andraspråk 2  100 p
Svenska 3/ Sv som andraspråk 3  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN 
Estetisk kommunikation 1  100 p
Konstarterna och samhället    50 p

INRIKTNING ESTETIK OCH MEDIA 
Digitalt skapande 1  100 p
Medieproduktion 1  100 p
Medieproduktion 2  100 p
Medier, samhället och kommunikation 1  100 p
Programfördjupning estetik och media
Estetisk kommunikation 2  100 p
Fotografisk bild 1  100 p
Fotografisk bild 2  100 p
Fotografisk bild 3  100 p
Fotografisk bild 4  100 p

INRIKTNING MUSIK -SCENPRODUKTION 
OCH STUDIOPRODUKTION
Ensemble med körsång  100 p
Gehörs- och musiklära 1  100 p
Instrument och sång 1  100 p
Programfördjupning scenproduktion
Bruksspel och ackompanjemang  100 p
Ensemble 2  100 p
Estetisk kommunikation 2  100 p
Estetisk kommunikation 3  100 p
Instrument eller sång 2  100 p
Programfördjupning studioproduktion
Ensemble 2  100 p
Estetisk kommunikation 2  100 p
Instrument och sång 2  100 p
Musikproduktion 1  100 p
Musikproduktion 2  100 p
  
Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 pSprångbräda för kreativiteten                                                
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HA Vill du arbeta med handel, administration och 
kommunikation? Vi utbildar dig som är intresserad 
av försäljning och kundservice. Du kan börja jobba 
direkt efter utbildningen eller välja att läsa vidare 
på yrkeshögskola eller högskola.

YRKESPROGRAM
Handels- och administrationsprogrammet utbildar dig i bland annat kom-
munikation, inköp och programhantering. Ett program för dig som tycker 
om att administrera och vara spindeln i nätet. 

Vi lär dig ordbehandling, bildbehandling och andra användbara datorpro-
gram. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) under minst 15 
veckor där du får möjlighet att på ett eller flera företag omsätta dina teore-
tiska kunskaper i praktiken. 

VÅRA INRIKTNINGAR
ADMINISTRATIV SERVICE
Inriktningen ger kunskaper om administration, ledarskap och organisation 
i företag och offentlig förvaltning. Du lär dig även om entreprenörskap, 
service och kommunikation. 

HANDEL OCH SERVICE
Läser du denna inriktning lär du dig om butiksarbete. Du får även kunskaper 
om näthandel, ledarskap och företagande samt om entreprenörskap, service 
och kommunikation. Denna inriktning kan erbjudas som lärlingsutbildning. 

VI GÖR OCKSÅ
Vi lägger stort fokus på entreprenörskap och eget företagande. Du lär dig 
att driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet (UF). Vi genomför 
företagsundersökningar, medverkar på marknader och gör studiebesök på 
välkända företag. Genom praktik på arbetsplatser och teori från kurserna 
skapar du en bra grund för arbetslivet och chanser till anställning. Sam- 
arbete med det lokala näringslivet och arbete med aktuella dataprogram 
ger dig en utbildning i framkant. 

NÄR DU HAR PLUGGAT KLART
Efter utbildningen kan du söka tjänster inom försäljning, ekonomi och  
administration. Läser du inriktningen administrativ service kan du arbeta 
som ekonomiassistent, projektadministratör eller personalassistent. Läser 
du handel och service kan du arbeta som butikssäljare, marknadsförare 
eller varumottagare. Du har också behörighet att söka in på yrkeshögskola.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
För dig som vill läsa vidare till exempelvis marknadsförare, webbredaktör 
eller inköpare finns det möjlighet att inom programmets ram läsa kurser 
som ger dig grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasiet

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
handelsoadministrationsprogrammet@mark.se

Handels- och administrationsprogrammet

Entreprenörskap och eget företagande                                       

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
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
Svenska som andraspråk 1  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN 
Entreprenörskap  100 p
Servicekunskap  100 p
Branschkunskap inom handel
och administration  100 p
Information och kommunikation 1  100 p

INRIKTNING ADMINISTRATIV SERVICE  
Administration 1  100 p
Affärskommunikation  100 p 
Information och kommunikation 2  100 p 
Intern och extern kommunikation  100 p
Ledarskap och organisation  100 p

INRIKTNING HANDEL OCH SERVICE 
Personlig försäljning 1  100 p
Praktisk marknadsföring 1  100 p
Affärsutveckling och ledarskap  100 p
Inköp 1  100 p
Näthandel 1  100 p
  
Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 p

ny poängplan
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Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  

industritekniskaprogrammet@mark.se

IN
Vill du arbeta med produktframställning, 
driftsäkerhet, underhåll eller svetsning inom 
teknik och industri? På programmet får du lära dig 
planering, design, tillverkning och drift. Du kan 
börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta 
att studera på yrkeshögskola eller högskola.

YRKESPROGRAM
Industritekniska programmet är ett yrkesprogram där 
du får lära dig hela kedjan från planering till utform-
ning och tillverkning. Du får även lära dig att hantera 
de tekniska system som behövs för att producera i en 
industri. Här ingår kunskap om utrustning, material 
och processer, de olika produktionsleden, arbetets 
organisation, produktekonomi, användning av råvaror 
och energi, kvalitetssäkring samt hur valet av material, 
metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö.

VÅRA INRIKTNINGAR
PRODUKT- OCH MASKINTEKNIK
Här får du arbeta med programmering och modern 
teknik samt hur du hanterar utrustning och verktyg. Du 
utvecklar kunskaper för att själv designa, konstruera 
och producera för den tekniska industrin. Du kommer 
bland annat att få lära dig datorstyrd produktion (CNC-, 
CAD/CAM-teknik), plåtbearbetning, svetsning, svarv-
ning och fräsning.

SVETSTEKNIK 
Svetsning är ett hantverk som kräver stor noggrannhet. 
På svetsteknikinriktningen står det praktiska arbetet 
i fokus och varvas med teori. Utbildningen ger dig 
kunskaper om olika svetstekniker och hur du bearbetar 
plåtdetaljer på rätt sätt. 

Om du väljer svetsteknik kan du läsa till internationell 
svetsare. Utbildningen innebär att du blir godkänd att 
arbeta i över 30 olika länder. Vårt samarbete med Svets-
kommissionen innebär att vi uppfyller högt ställda krav 
på kvalitetssystem, svetssystem och lärare.

TEKNIKCOLLEGE
Industritekniska programmet är en utbildning certifie-
rad av Teknikcollege, läs mer på sidan 6. Det innebär 
bland annat att du ges möjlighet att läsa 2 800 poäng 
istället för de normala 2 500. Du kommer att få arbeta 
med riktiga projekt på uppdrag av det lokala närings-
livet. Dina extra poäng kommer att kunna ge dig ett 
separat diplom i samband med studenten.

Industritekniska  programmet

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
Engelska 5  100 p
Historia 1a1    50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1   50 p
Religionskunskap    50 p
Samhällskunskap 1a1    50 p
Svenska 1/ Sv som andraspråk 1  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN
Industritekniska processer  100 p
Människan i industrin 1  100 p
Produktionskunskap 1  100 p
Produktionskunskap -skärande  100 p

INRIKTNING PRODUKT OCH  
MASKINTEKNIK
Datorstyrd produktion 1  100 p
Produktionsutrustning 2 skärande  100 p
Produktutveckling 1  100 p
Programfördjupning produkt och  
maskinteknik
Cad 1    50 p
Kälsvets 1 MIG/MAG  100 p
Kälsvets MMA  100 p
Produktionsutrustning 1 plåtberarbetning  100 p

Produktionsutrustning 2 plåtbearbetning  100 p
Produktionsutrustning 3 skärande  100 p
Produktionsutrustning 4 skärande eller  
Engelska 6  100 p
Industritekniks fördjupning 1 cnc eller  
svets    50 p
Svets grund  100 p
Tillverkningsunderlag 1  100 p

TEKNIKCOLLEGE PRODUKT OCH  
MASKINTEKNIK
Cad/cam  100 p
Datorstyrd produktion  100 p
Robotteknik  100 p

INRIKTNING SVETSTEKNIK  
IW- INTERNATIONAL WELDING
Kälsvets 1 –MIG/MAG  100 p
Produktutveckling 1  100 p
Svets grund  100 p
Tillverkningsunderlag 1  100 p
Programfördjupning svetsteknik
Cad 1    50 p
Kälsvets MMA  100 p
Produktionsutrustning 1 plåtberarbetning  100 p
Produktionsutrustning 2 plåtbearbetning  100 p
Produktionsutrustning 2 skärande  100 p
Produktionsutrustning 4 skärande eller  

Engelska 6  100 p
Industriteknisk fördjupning  100 p
Datorstyrd produktion 1  100 p
Produktionsutrustning 2 skärande  100 p

TEKNIKCOLLEGE SVETSTEKNIK
Kälsvets 1  100 p
Stumsvets 1  100 p
Stumsvets 2  100 p
Kälsvets 2 – MMA  100 p

TEKNIKCOLLEGE  
Kälsvets 1  100 p
Stumsvets 1  100 p
Stumsvets 2  100 p 
 
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

VI GÖR OCKSÅ
En del av utbildningen kommer att vara arbetsplatsför-
lagd. Det gör att du redan under utbildningen kommer 
ut i arbetslivet för att testa och utveckla dina nya kun-
skaper och knyta viktiga kontakter. 

NÄR DU HAR PLUGGAT KLART
Efter utbildningen med inriktning produkt- och  
maskinteknik kommer du bland annat kunna arbeta 
som maskinoperatör, produktionstekniker eller 
CNC-operatör. Efter inriktningen svetsteknik blir du 
internationell svetsare (IW-svetsare) vilket gör att du 
kan söka arbete internationellt.

HÖGSKOLEBEHÖRIG
Programmet ger dig behörighet att söka in till yrkeshög-
skola. Inom programmet erbjuder vi dig också möjlighet 
att läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet 
för studier på högskola och universitet. 

Teknikutbildning med företagspraktik                              
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NA Här sammanfogas den klassiska vetenskapen med 
de senaste rönen inom naturvetenskapens olika 
områden. Du får en bred grund för fortsatta studier 
inom naturvetenskap, matematik, teknik och 
samhällsvetenskap.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger 
dig den bredaste kunskapsbasen för vidare studier på högskola och univer-
sitet i Sverige och utomlands.

Förståelsen för naturvetenskapen bygger på att kombinera teori och prak-
tik. Du kommer därför att tillbringa mycket tid i våra moderna och välut-
rustade laborationslokaler. 

Det är viktigt att du lär dig analysera problem som du sedan löser steg för 
steg. Du kommer också att lära dig att dokumentera de olika stegen på väg 
till lösningen av problemet. Matematik är ett centralt ämne på programmet 
och hjälper dig att lösa problem. 

VI GÖR OCKSÅ
I utbildningen ingår fältstudier av olika karaktär. 2016 åkte årskurs tre till 
vulkanön Santorini i den grekiska övärlden för att vandra längs vulkanen, 
uppleva geologi och komma nära pusselbitar av Atlantis hemlighet. Vi gör 
även kortare resor inom regionen. 

Inom samhällskunskapsämnet bjuds våra elever in till att delta som dele-
gater i skolans stora FN-rollspel som samhällsprogrammet arrangerar. 

NÄR DU HAR PLUGGAT KLART
Oavsett om du drömmer om att bli läkare, biolog, veterinär, dietist, mate-
matiker, fysiker, forskare eller ingenjör är naturvetenskapsprogrammet en 
nyttig och inspirerande start. Efter utbildningen har du möjlighet att söka 
dig vidare för studier inom alla kunskapsområden. 

Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasiet.

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
naturvetenskapsprogrammet@mark.se

Naturvetenskapsprogrammet

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
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/ Sv som andraspråk 1  100 p
Svenska 2/ Sv som andraspråk 2  100 p
Svenska 3/ Sv som andraspråk 3  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN 
Biologi 1  100 p
Fysik 1a  150 p
Kemi 1  100 p
Moderna språk  100 p

INRIKTNING  
Biologi 2  100 p
Fysik 2  100 p
Kemi 2  100 p
Matematik 4  100 p
Programfördjupning
Engelska 7  100 p
Naturvetenskaplig specialisering  100 p

Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 p

Bredaste grunden till högskolan
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SA
Är du intresserad av hur människan och samhället 
förändras? Här utvecklar du din förmåga att kritiskt 
granska information och argumentera för dina 
slutsatser. Samhällsvetenskapsprogrammet lägger 
grunden för fortsatta studier på högskolan inom ett 
brett samhällsvetenskapligt område.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som 
ger dig grundläggande förståelse för hur samhället är uppbyggt och hur 
vårt samhälle styrs.

Här lär du dig att se på världen ur ett större perspektiv. Du lär dig om 
samspelet mellan individ och samhälle, förhållanden i olika delar av 
världen och hur våra livsvillkor varierar över tid. Du får även förståelse för 
demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö samt vilka faktorer som 
påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. 

VÅRA INRIKTNINGAR
BETEENDEVETENSKAP
Studier i beteendevetenskap ger dig ökad förståelse för människan som 
individ, men också hur vi fungerar i grupp. Du studerar psykologi och 
sociologi och kommer även att lära dig om kommunikation och ledarskap.

SAMHÄLLSVETENSKAP
Här lär du dig om de förhållanden som påverkar världen. Vi fokuserar på 
demokrati, internationell samverkan, miljö, geografi, religion och mänskli-
ga rättigheter. Våra ämnen samverkar och ger en stor källa till kunskap och 
förståelse. Varje år arrangerar vår programinriktning skolans FN-rollspel 
där vi bjuder in elever från olika program till att delta som delegater i 
debatter och diskussioner, läs även på sidan 5. Vi deltar även i FN-rollspel 
i Holland.

VI GÖR OCKSÅ
Som elev på samhällsvetenskapsprogrammet arrangerar du evenemang 
med inbjudna politiker och representanter från olika organisationer. 
Studiebesök och studieresor är viktiga inslag i utbildningen och vi har 
regelbundna internationella utbyten. 

NÄR DU HAR PLUGGAT KLART
Efter utbildningen har du möjlighet att studera vidare till exempelvis 
psykolog, socionom eller sjuksköterska. Du kan även gå vidare till studier 
inom statsvetenskap och journalistik.

Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasiet.

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
samhallsvetenskapsprogrammet@mark.se

Samhällsvetenskapsprogrammet

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
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
Religionskunskap 1    50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska 1/ Sv som andraspråk 1  100 p
Svenska 2/ Sv som andraspråk 2  100 p
Svenska 3/ Sv som andraspråk 3  100 p

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

INRIKTNING BETEENDEVETSKAP  
Kommunikation  100 p
Ledarskap och organisation  100 p
Psykologi 2a    50 p
Sociologi  100 p

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP
Geografi 1  100 p
Historia 2a  100 p
Religionskunskap 2    50 p
Samhällskunskap 3  100 p
Programfördjupning
Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
specialisering  200 p
Medieproduktion 1  100 p

Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 p

Beteendevetenskap och internationella relationer 
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TE Här börjar framtiden! Tycker du att ny teknik är 
spännande? Har du idéer för att lösa framtiden 
problem? Vill du arbeta i kreativa projekt? 
Programmet förbereder dig för högskolestudier i 
teknik och naturvetenskap.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill hitta tekniska lösningar och 
förverkliga dem. Här får du utlopp för din nyfikenhet, uppfinningsrikedom 
och problemlösningsförmåga. Du bygger din kunskap om teknik på flera 
sätt, både genom teori och praktiska projekt. Projekt genomförs även direkt 
med företag. Du får en god grund för vidare studier, där matematik är en av 
de centrala byggstenarna. I en avspänd miljö med mycket bra utrustning 
får du chansen att ta stora kliv mot din dröm.

VÅRA INRIKTNINGAR
DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
Inriktningen lägger fokus på design och skapande av nya produkter. Med 
skiss- och ritteknik, avancerade CAD-program och modeller tar du fram för-
slag på nya produkter och produktförbättringar. Här lär du dig processerna 
som ligger bakom produktutveckling, hur du visar att det som du utvecklat 
kommer att hålla, samt att hitta lämpligt sätt att tillverka produkten.

PRODUKTIONSTEKNIK
I inriktningen produktionsteknik fokuserar vi på kunskapen om hur olika 
produktionsmetoder fungerar. Du lär dig CAD-teknik, automationsteknik, 
hur du skapar systemflöden samt hur produktionslinjer styrs och fungerar. 

VI GÖR OCKSÅ
Entreprenörskap ingår som en del av utbildningen. Vi besöker även olika 
företag för att få nya kunskaper och för att se hur tekniska lösningar under-
lättar i samhället.

TEKNIKCOLLEGE
Teknikprogrammet ingår i Teknikcollege. Det innebär att du får möjlighet 
att läsa 2800 poäng och att samarbeta direkt med olika företag. Du lär dig 
att bli en påhittig entreprenör som ser tekniska lösningar på problem och 
hur du kan förverkliga dem. Läs mer om Teknikcollege på sidan 6. 

NÄR DU HAR PLUGGAT KLART
Programmet ger dig en bred grund för fortsatta studier inom det tekniska 
området. 

Våra elever arbetar idag som ingenjörer, arkitekter, programmerare, auto-
mationstekniker eller driver eget företag. Många arbetar inom områden 
som produktutveckling, konstruktion och samhällsbyggnad. 

Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasium.

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
teknikprogrammet@mark.se

Teknikprogrammet

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
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/ Sv som andraspråk 1  100 p
Svenska 2/ Sv som andraspråk 2  100 p
Svenska 3/ Sv som andraspråk 3  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN 
Fysik 1a  150 p
Kemi 1  100 p
Teknik 1  150 p

INRIKTNING DESIGN- OCH  
PRODUKTUTVECKLING 
Bild och form 1a1    50 p
Cad 1    50 p
Design 1  100 p
Konstruktion 1  100 p
Programfördjupning design- och  
produktutveckling
Cad 2
Cad 3
Design 2  100 p
Fysik 2 alt Teknik specialisering/indvalskurs
Teknikcollege design- och  
produktutveckling
Entreprenörskap  100 p
Produktutveckling  100 p
Karaktärsämneskurs, ej fatställd  100 p

INRIKTNING PRODUKTIONSTEKNIK
Mekatronik 1  100 p
Produktionskunskap 1  100 p
Produktionsutrustning 1  100 p
Programfördjupning produktionsteknik
Cad 2    50 p
Cad 3    50 p
Fysik 2 alt teknik specialisering  100 p
Matematik 4  100 p
Teknikcollege produktionsteknik
Entreprenörskap  100 p
Produktionsutveckling  100 p

Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 p

Från ritbord till färdig produkt   
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VO
Vill du arbeta inom hälso- och sjukvård, 
äldreomsorg eller med personer som har en 
funktionsnedsättning? Programmet lägger stor vikt 
vid kommunikation och bemötande. Du kan börja 
jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta att 
studera på högskola eller yrkeshögskola.

YRKESPROGRAM 
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesförberedande program där du 
lär dig grunder inom vård och omsorg. För att skapa förståelse för reaktio-
ner i olika skeden av livet ingår kurser i beteendevetenskap och psykologi. 
Utbildningen har minst 15 veckors arbetsplatsförlagd praktik för att du ska 
få praktisera det du lär dig samt knyta viktiga kontakter inför framtiden. 

VÅRA PROFILER
RÄDDNINGSMEDICIN
Här övar du upp din förmåga att kommunicera och samarbeta med patien-
ter, närstående och personal. Du lär dig att planera egna arbetsinsatser och 
att utföra vård- och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter vid 
sjukdomar och olycksfall utifrån lagar och bestämmelser. Vi har även ett 
samarbete med räddningstjänsten där delar av utbildningen är förlagd i 
deras lokaler och utförs av räddningstjänstens personal.

INTERNATIONELLT ARBETE 
Här lär du dig att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala 
och kulturella sammanhang. Du får kunskaper om vård och omsorg i ett 
internationellt perspektiv samt lär dig uppfatta, tolka och värdera etiska 
och existentiella frågor. Under utbildningen kan du komma att genomföra 
en del av din praktik i Norge.

VI GÖR OCKSÅ
I utbildningen ingår studiebesök bland annat hos SOS alarm, Karolinska 
sjukhuset samt på en intensivvårdsavdelning (IVA). Båda profilerna ger en 
internationell utblick. De nordiska länderna, Italien, Schweiz och USA, är 
exempel på länder som varit aktuella för studier och utbyten de senaste 
åren. Årligen genomför eleverna hälsokontroller på skolans personal då du 
lär dig att planera ditt arbete och öva på bemötande. Våra elever genomgår 
även ett larmdygn där vi skapar realistiska situationer att öva på, exempel-
vis skottlossning, brandsläckning samt räddning i vatten och på land.

NÄR DU HAR PLUGGAT KLART
Redan efter studenten kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri 
och äldreomsorg som bland annat undersköterska, skötare eller personlig 
assistent. Under utbildningen kan du även sommarjobba inom vården.

HÖGSKOLEBEHÖRIG
Programmet ger dig behörighet till yrkeshögskolan om du exempelvis vill 
läsa vidare till brandman. För dig som vill läsa vidare till sjuksköterska, 
polis eller lärare erbjuder vi inom programmet möjlighet att läsa kurser 
som ger dig behörighet för studier på högskola och universitet. 

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
vardoomsorgsprogrammet@mark.se

Vård- och omsorgsprogrammet

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
Engelska 5  100 p
Historia 1a1    50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Matematik 2a
Naturkunskap 1a1    50 p
Religionskunskap    50 p
Samhällskunskap 1a1    50 p
Samhällskunskap 1a1    50 p
Svenska 1/ Sv som andraspråk 1  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN 
Etik och människans livsvillkor  100 p
Hälsopedagogik  100 p
Medicin 1  150 p
Psykiatri 1  100 p
Psykologi 1    50 p
Samhällskunskap 1a2    50 p
Specialpedagogik 1  100 p
Svenska 2/ Sv som andraspråk 2   100 p
Vård- och omsorgsarbete 1  200 p
Vård- och omsorgsarbete 2  150 p

PROFIL RÄDDNINGSMEDICIN

PROFIL INTERNATIONELLT ARBETE

Programfördjupning

Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 p

Kropp, själ och hälsa i fokus    
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På vårt Riksidrottsgymnasium (RIG) i basket 
får du en unik möjlighet att kombinera dina 
gymnasiestudier med basket. Vi kvalitetssäkras 
av Riksidrottsförbundet och garanterar träning 
av högsta kvalitet. Här utvecklas du i en 
individanpassad och flexibel miljö präglad av 
glädje, utveckling och resultat.

VÅRA INRIKTNINGAR
BASKET RIKSIDROTTSGYMNASIUM RIG
Utbildningen har riksintag och är särskilt utformad för 
dig som redan idag håller hög nationell nivå och vill 
satsa på en internationell karriär. Svenska Basket-
bollförbundet är huvudman och vi är en av två skolor i 
landet som har fått förtroendet att driva denna utbild-
ning. I vår närhet har vi två framgångsrika lag i Basket-
ligan. På damsidan Mark Basket och på herrsidan Borås 
Basket. I Basketettan kommer skolan dessutom att ha 
var sitt herr- och damlag som kommer att representeras 
av våra elever. Våra samarbetsklubbar har också lag i 
division II där du som elev kan få speltid. Det innebär 
att du både kan spela och träna på toppnivå. 

Som elev garanteras du åtta basketpass i veckan och 
har tillgång till fystränare som hjälper dig att utveck-
las. 700 av dina totalt 2 500 poäng i utbildningen kan 
komma att ägnas åt din idrott. Vid sidan av träningen 
får du även utbildning i näringsfysiologi, idrottspsyko-
logi och andra viktiga områden för elitidrottare. 

Du får stöd av både steg4-utbildade tränare och lärare 
som planerar och följer upp din utveckling tillsam-
mans med dig.

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING NIU - BASKET
NIU är en nationell idrottsutbildning för dig som spelar 
basket på elitnivå, med mål att nå en nationell karriär. 
Du garanteras sex basketpass i veckan och minst 400 
poäng av dina totalt 2 500 kommer du att lägga på din 
idrott. Vid sidan av träningen får du utbildning i nä-
ringsfysiologi, idrottspsykologi och andra viktiga om-
råden för elitidrottare. Du får stöd av både elitutbildade 
baskettränare, fystränare och lärare som planerar och 
följer upp din utveckling tillsammans med dig.

LOKAL IDROTTSUTBILDNING LIU - FOTBOLL
Våra lokala idrottsutbildningar (LIU) vänder sig till dig 
som är talangfull inom fotboll och är beredd att göra en 
seriös satsning på såväl din idrott som på skolan. Du 
följer ditt valda program, men läser kurserna Idrott och 
hälsa - specialisering 1 och 2 (200 poäng) i din valda 
idrott inom ramen för ditt individuella val. Du har ock-
så möjlighet att läsa kurserna Träningslära 1 och 2 (200 
poäng) som utökad studiekurs.

LOKAL IDROTTSUTBILDNING LIU - ÖVRIGA INDIVIDUELLA 
IDROTTER
Du kan kombinera Idrottsgymnasiet med en individuell 
idrott som vi inte erbjuder på skolan. En förutsättning 
för detta är att du har en förening som står bakom dig 
och att den ansvarar för din träning och den kursplan 
som vi tillsammans upprättar.

Föreningen måste ha en tränare som är utbildad inom 
någon av specialidrottsförbundets tränarutbildningar. 
En stor del av utbildningen kommer att bedrivas i för-
eningens regi under din ordinarie träningstid.

KOMBINATION MED GYMNASIESTUDIER
Idrottsgymnasiet kan kombineras med Barn- och  
fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Handels-  
och administrationsprogrammet, Naturvetenskaps-
programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt 
Teknikprogrammet. 

MAT OCH BOENDE
För att göra din träning effektiv i kombination med 
att orka i skolan lägger vi extra resurser på skolmaten. 
Varje dag serveras en gedigen lunch samt en sallads- 
buffé. Det finns även möjlighet att beställa ett matabon-
nemang för dagens övriga måltider och för helgerna, 
vilket kan vara bra för dig som kommer från annan 
kommun och bor själv under din skoltid. Vi kan även 
erbjuda våra elever på RIG basket att bo på vårt elevbo-
ende som ligger i direkt anslutning till skolan. 

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
idrottsgymnasiet@mark.se

Idrottsgymnasium

Kombinera studier och idrott på elitnivå      
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IM
Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som av 
olika anledningar inte har möjlighet att gå på något 
av våra nationella gymnasieprogram. Här ges du 
möjlighet att i din egen takt läsa in de kurser från 
grundskolan som du behöver för att kunna söka till 
det gymnasieprogram du vill.

VÅRA INRIKTNINGAR
INDIVIDUELLT ALTERNATIV - IMIND 
Det individuella alternativet vänder sig till dig som 
behöver behörighet till ett nationellt program och som 
har med dig enstaka godkända betyg från grundskolan. 
Utbildningen är tvåårig och målet är att du ska kunna 
gå vidare till andra utbildningar, exempelvis progra-
minriktat individuellt val, yrkesintroduktion eller ett 
nationellt program. Tillsammans med dig formar vi 
utbildningen utifrån dina behov och det du redan kan.

PREPARANDUTBILDNING - IMPRE
Preparandutbildningen är anpassad för dig som saknar 
något enstaka godkänt betyg från grundskolan för att 
vara kvalificerad för våra yrkesprogram eller högsko-
leförberedande program. Utbildningen är ettårig och 
skräddarsys utifrån dina förkunskaper. Samtidigt som 
du går preparandutbildningen samläser du resterande 
ämnen tillsammans med dina klasskamrater på aktu-
ellt yrkes- eller högskoleförberedande program. 

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL - IMPRO
Det här är valet för dig som vill läsa på ett yrkespro-
gram, men som saknar något enstaka godkänt betyg 
från grundskolan för att vara behörig till utbildning-
en. Du söker till programmet och konkurrerar med 

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
introduktionsprogrammen@mark.se

Introduktionsprogrammen

övriga sökande med dina grundskolebetyg. Under den 
ettåriga utbildningen följer du kurserna på det aktuella 
yrkesprogrammet, samtidigt som du läser de grund-
skoleämnen som du behöver ha godkänt i. För att få gå 
IMPRO behöver du ha godkänt betyg i svenska/svenska 
som andraspråk samt ytterligare fem ämnen (varav ett 
antingen är engelska eller matematik). 

SPRÅKINTRODUKTION - IMSPR
Språkintroduktionen vänder sig till dig som nyligen 
har kommit till Sverige. Utbildningen fokuserar på 
svenska som andraspråk, matematik samt natur- och 
samhällsorienterande ämnen. Du har efter utbildning-
en möjlighet att gå vidare till andra utbildningar vid 
skolans yrkesintroduktion eller på den kommunala 
vuxenutbildningen. 

YRKESINTRODUKTION - IMYRK
Utbildningen vänder sig till dig som har med dig 
enstaka godkända betyg från grundskolan och saknar 
behörighet. Målet med utbildningen är att hjälpa dig 
att bli etablerad i arbetslivet eller att förbereda dig för 
studier på ett yrkesprogram. Ämnena du läser anpassas 
efter dina behov och kan innehålla kurser från ett 
yrkesprogram, annan yrkesutbildning, praktik eller 
arbetsplatsförlagt lärande.

Nya möjligheter       
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Gymnasiesärskolan är framtagen för att du ska 
få ett så rikt och självständigt liv som möjligt. Vi 
erbjuder tre yrkesinriktade nationella program och 
ett individuellt utformat program för dig med större 
behov av stöd. Programmen sträcker sig över fyra 
år och hjälper dig vidare till arbetslivet, fortsatta 
studier eller annan sysselsättning.

INDIVIDUELLT PROGRAM
Det individuella programmet passar dig som behöver 
och vill utvecklas utifrån dina personliga förutsätt-
ningar, kunskaper och intressen. Tillsammans med 
dig utformar vi din personliga studieplan som ger dig 
kunskaper för ett aktivt liv. Ämnen vi läser är estetisk 
verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och 
hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt 
språk och kommunikation. 

YRKESINRIKTADE NATIONELLA PROGRAM 
ADMINISTRATION, HANDEL OCH VARUHANTERING
Tycker du att det låter roligt att arbeta i butik, på ett 
kontor eller att göra reklam? Den här utbildningen 
blandar lektioner med praktik på arbetsplatser. Du 
kommer att få lära dig uppgifter på ett kontor, använda 
dator/iPad och att sköta ett företag. Du får också prova 
på att exempelvis arbeta inom handel, möta kunder och 
ge god service.

FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION
Det här är en utbildning för dig som är en fixare som 
gillar ordning och reda. Utbildningen förbereder dig 
för att arbeta med exempelvis reparationer och under-
håll av fastigheter eller markarbeten. Du kommer att 
praktisera på bland annat vaktmästeri. 

HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI
Hotell- och restaurangbranschen är ett perfekt val 
för dig som tycker om utmaningar och att träffa nya 
människor. Här lär du dig grundläggande kunska-
per inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen 
förbereder dig för att kunna arbeta med till exempel 
bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, 
matlagning och hotellservice. I utbildningen ingår 
också praktik där du får träna på att möta kunder och 
ge god service.

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
gymnasiesarskolan@mark.se

Gymnasiesärskolan

Personligt utformat för ett aktivt liv
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Allt börjar med en tanke 
- vad drömmer du om?
Det finns många vägar till samma mål. Du 
kan exempelvis bli polis oavsett om du börjar 
på vård- och omsorgsprogrammet, barn- och 
fritidsprogrammet, samhällsprogrammet eller 
naturvetenskapsprogrammet. Efter vissa pro-
gram behöver du komplettera med kurser för att 
få den högskolebehörighet som krävs för vidare 
studier. 

Ett högskoleförberedande program ses av många 
som raka vägen till målet, men ett yrkesprogram 

kanske passar dig bättre? Där får du praktiska 
erfarenheter som ger dig möjligheter inför  
framtiden.  

Fundera över dina förutsättningar och vad  
du verkligen vill. Bästa vägen till jobb är att  
klara gymnasiet. Ta hjälp av studie- och  
yrkesvägledare, föräldrar och vänner för att  
se vad som passar just dig.

Kom ihåg att ett riktigt jobb är det du själv  
väljer att utbilda dig till!

Försäljare

Advokat

Läkare

Tandläkare

Sjuksköterska

Fritidsledare

Snickare

Betongarbetare

Maskinoperatör

Automationstekniker

Husbyggare

DesignerPsykolog

Journalist Ingenjör

Forskare

CNC-operatör

Webbredaktör

Polis

Musiker

Arkitekt

Automationare

KONTAKTA OSS
VÅRA PROGRAM: 
barnofritidsprogrammet@mark.se 
byggoanlaggningsprogrammet@mark.se 
ekonomiprogrammet@mark.se 
eloenergiprogrammet@mark.se 
estetiskaprogrammet@mark.se 
handelsoadministrationsprogrammet@mark.se 
industritekniskaprogrammet@mark.se 
naturvetenskapsprogrammet@mark.se 
samhallsvetenskapsprogrammet@mark.se 
teknikprogrammet@mark.se 
vardoomsorgsprogrammet@mark.se 
idrottsgymnasiet@mark.se 
introduktionsprogrammen@mark.se 
gymnasiesarskolan@mark.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE: 
syvmg@mark.se

BESÖK OSS!
Boka in besöksdagarna den 2-3 december  
och Öppet hus den 20 januari redan nu, ta  
chansen att ställa frågor och lära känna oss!Har du funderat klart?


