Välkommen till Aranäsgymnasiet

ett fönster mot framtiden

ARANÄSGYMNASIET • ELOF LINDÄLVS GYMNASIUM • KUNGSBACKA KOMMUN

Välkommen till Aranäsgymnasiet!
En modern gymnasieskola både till det yttre och inre. Våra nyrenoverade lokaler är ljusa och
inbjudande med spännande arkitektur och ett centralt läge. Aranäsgymnasiet arbetar aktivt med
elevinflytande, vi står för stor öppenhet och det är viktigt för oss att du känner dig delaktig. Du
träffar engagerade och duktiga lärare som i samråd med dig planerar din studiegång. Vi ordnar ofta
skolgemensamma aktiviteter och har ett värdefullt utbyte med skolor i flera europeiska länder.
Tillsammans skapar vi en trivsam skola med generös och respektfull atmosfär. Vi ses till hösten!

ARANÄSGYMNASIET
K u ng s ba ck a k o m m un

Gymnasiegatan
434 42 Kungsbacka
Telefon 0300 - 83 44 92, 83 44 80
Fax 0300 - 83 45 08

aranasgymnasiet@kungsbacka.se
www.aranasgymnasiet.kungsbacka.se

Sätt dig väl till rätta och läs om de program vi erbjuder
– vi hoppas att du får en trevlig stund och hitter det program
som passar just dig.
Hittar du inte det du söker – vänd på katalogen och läs
om Elof Lindälvs gymnasiums programutbud.
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Vi har ett fönster
mot framtiden

Ljusa nyrenoverade
studiemiljöer

Kungsbacka en liten stad
med stort gemyt

En modern skola i nyinredda, ljusa lokaler
och utrustad med den senaste IT-tekniken.
Ett möjligheternas hus i centrala Kungsbacka
där du hittar både de traditionella
utbildningarna och de spännande
specialinriktningarna. Vi har ett nära
samarbete med det lokala näringslivet, men
också ett spännande utbyte med andra skolor
runt om i Europa. Våra lärare är kunniga och
engagerade, tillsammans skapar vi en skola där
alla trivs, utvecklas och får kunskaper för livet.
specialinriktningarna. Vi har ett nära
samarbete med det lokala näringslivet, men
också ett spännande utbyte med andra skolor
runt om i Europa. Våra lärare är kunniga och
engagerade, tillsammans skapar vi en skola där
alla trivs, utvecklas och får kunskaper för livet.

En modern skola i nyinredda, ljusa lokaler
och utrustad med den senaste IT-tekniken.
Ett möjligheternas hus i centrala Kungsbacka
där du hittar både de traditionella
utbildningarna och de spännande
specialinriktningarna. Vi har ett nära
samarbete med det lokala näringslivet, men
också ett spännande utbyte med andra skolor
runt om i Europa. Våra lärare är kunniga och
engagerade, tillsammans skapar vi en skola där
alla trivs, utvecklas och får kunskaper för livet.
En modern skola i nyinredda, ljusa lokaler
och utrustad med den senaste IT-tekniken.
Ett möjligheternas hus i centrala Kungsbacka
där du hittar både de traditionella

En modern skola i nyinredda, ljusa
lokaler och utrustad med den senaste
IT-tekniken. Ett möjligheternas hus i
centrala Kungsbacka där du hittar både
de traditionella utbildningarna och de
spännande specialinriktningarna. Vi har ett
nära samarbete med det lokala näringslivet,
men också ett spännande utbyte med andra
skolor runt om i Europa. Våra lärare är
kunniga och engagerade, tillsammans skapar
vi en skola där alla trivs, utvecklas och får
kunskaper för livet. Vi har ett nära samarbete
med det lokala näringslivet,
men också ett spännande utbyte med andra
skolor runt om i Europa. Våra lärare är
kunniga och engagerade, tillsammans skapar
vi en skola där alla trivs, utvecklas och får
kunskaper för livet.

Special utformade program
med olika inriktningar
En modern skola i nyinredda, ljusa
lokaler och utrustad med den senaste
IT-tekniken. Ett möjligheternas hus i
centrala Kungsbacka där du hittar både
de traditionella utbildningarna och de
spännande specialinriktningarna. Vi
har ett nära samarbete med det lokala
näringslivet, men också ett spännande
utbyte med andra skolor runt om i Europa.
Våra lärare är kunniga och engagerade,
tillsammans skapar vi en skola där alla trivs,
utvecklas och får kunskaper för livet.
specialinriktningarna. Vi har ett nära
samarbete med det lokala näringslivet,
men också ett spännande utbyte med andra
skolor runt om i Europa. Våra lärare är
kunniga och engagerade, tillsammans skapar
vi en skola där alla trivs, utvecklas och får
kunskaper för livet.

Gymnasisärskola
med estetisk inriktning

Ny sporthall ökar
möjligheterna

En modern skola i nyinredda, ljusa lokaler
och utrustad med den senaste IT-tekniken.
Ett möjligheternas hus i centrala Kungsbacka
där du hittar både de traditionella
utbildningarna och de spännande ett
spännande utbyte med andra skolor runt
om i Europa. Våra lärare är kunniga och
engagerade, tillsammans alla trivs, utvecklas
och får kunskaper för livet.
En modern skola i nyinredda,
ljusa lokaler och utrustad med
den senaste IT-tekniken.
Ett möjligheternas hus i
centrala Kungsbacka där
du hittar både de
traditionella

En modern skola i nyinredda, ljusa lokaler
och utrustad med den senaste IT-tekniken.
Ett möjligheternas hus i centrala Kungsbacka
där du hittar både de traditionella
utbildningarna och de spännande
specialinriktningarna. Vi har ett nära
också ett spännande utbyte med andra skolor
samarbete med det lokala näringslivet,
men också ett spännande utbyte med andra
skolor runt om i Europa. Våra
lärare är kunniga och engagerade,
tillsammans skapar vi en skola
där alla trivs, utvecklas och
får kunskaper för livet.
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Kungsbacka teater ger oss
fantastiska möjligheter

En skön atmosfär med
kreativitet i focus

En modern skola i nyinredda, ljusa lokaler
och utrustad med den senaste IT-tekniken.
Ett möjligheternas hus i centrala Kungsbacka
där du hittar både de traditionella
utbildningarna och de spännande
specialinriktningarna. Vi har ett nära
samarbete med det lokala näringslivet, men
också ett spännande utbyte med andra skolor
runt om i Europa. Våra lärare är kunniga
samarbete med det lokala näringslivet, men
också ett spännande utbyte med andra skolor
runt om i Europa. Våra lärare är kunniga
och engagerade, tillsammans vi där alla trivs,
utvecklas och får kunskaper för livet.

En modern skola i nyinredda, ljusa
lokaler och utrustad med den senaste
IT-tekniken. Ett möjligheternas hus i
centrala Kungsbacka där du hittar både
de traditionella utbildningarna och de
spännande specialinriktningarna. Vi har ett
nära samarbete med det lokala näringslivet,
men, ljusa lokaler och utrustad med den
senaste IT-tekniken. Ett möjligheternas hus
i centrala Kungsbacka där du hittar både de
traditionella

inriktning fritidsverksamhet,
pedagogiskt arbete eller socialt arbete

profilering husbyggnad

inriktning dans • musik
bild och formgivning • teater

Barn- och Fritidsprogrammet

Byggprogrammet

Estetiska programmet

Du får grundläggande kunskaper om
människor i alla åldrar och lär dig att leda och
planera olika pedagogiska verksamheter.
I utbildningen integreras psykologi, pedago
gik, sociologi och ekonomi så att vi kan diskutera frågor utifrån olika perspektiv.
Det du lär dig får du pröva och utveckla
under sammanlagt 15 veckors praktik, så
kallad APU.
Barn och fritid har två olika inriktningar,
Fritidsverksamhet med ämnena fritidskunskap
och fritidsverksamheter, Pedagogiskt arbete
med ämnena pedagogik och pedagogiskt
arbete samt inriktning Socialt arbete med
ämnena samhällskunskap och
socialt arbete.

Du får en flexibel utbildning som
innehåller teoretiskastudier och en hel del

Du får en teoretisk utbildning med möjlighet
att utveckla din förmåga till skapande, inlevelse
och uttryck. Du väljer mellan fyra inriktningar:
Bild- och formgivning, där du lär dig olika
tekniker inom teckning, måleri och form/
design. Dans, där det ingår balett, jazzdans
och fridans. Musik med individuella lektioner i
instrument/sång, samt musikteori, körsång och
ensemblespel. I teater ingår scenisk träning från
improvisation till färdiga föreställningar. Ett
nära samarbete med Kulturskolan innebär att du
läser flera av dina estetiska kurser på Kulturhuset
Fyren och Esteten. Estetiska programmet
är ett brett program som är universitets- och
högskoleförberedande för
såväl konstnärliga
som många andra
yrkesutbildningar.

Joakim Lund
BF2B
Jag valde BF för att jag ville läsa om

praktiska moment som till stor del sker på
byggarbetsplatser ute på företag. Du kan också
profilera dig mot träarbete, murning eller
betongarbete.
Byggprogrammet är både yrkes- och
högskoleförberedande.
I framtiden har du möjlighet att jobba
direkt som lärling på en byggarbetsplats som
till exempel byggnadsträarbetare, murare,
betongarbetare eller plattsättare.
Du kan också läsa vidare till exempelvis
byggnadsingenjör.

Christopher
Lemvik
BP3B

Simon Kronbäck
ES2B, musik

BP känns helt rätt för mig, jag gillar den

Jag valde ES för att jag gillar musik och

Efter gymnasiet ska jag jobba som snickare

några år, sedan får vi se. Vi får många kontakter
via praktiken, och jag har redan fått ett jobb.

Efter gymnasiet vill jag gå en musikalutbild
ning, kanske i Lund. Sedan vill jag ju jobba med
sången. Musikalscenen vore underbart.

Samordnare Eva Matti, 0300-83 33 41

Samordnare Per Wahlström, 0300-83 33 11

Samordnare Carina Borgström-Källen 0300-83 33 43

eva.matti@edu.kungsbacka.se

per.wahlstrom@edu.kungsbacka.se

carina.borgstrom-Kallen@edu.kungsbacka.se

psykologi och beteende, och så ville jag varva
skolan med praktik. Man läser om både
ungdomar och äldre, det är omväxlande. Vi har
bra lärare som vet vad de gör, och en fin miljö.

Efter gymnasiet vill jag jobba lite, sedan vill
jag nog läsa vidare till polis, det är brett yrke
och man sitter inte still. Jag har funderat lite på
fastighetsmäklare också.

praktiska biten, jag vill skapa saker. Upplägget
är bra här, vi varvar teori med mycket praktik
och vi lär oss mycket på praktikplatsen. Vi
kommer bra överens med lärarna och skolan är
fräsch och nybyggd, det känns påkostat.

sång. Framförallt sång, jag är tenor och gillar
musikal. Vi har stor nytta av Fyren där vi
”lånar” lärare. Det är väldigt fin stämning
på skolan, och så har vi ju teatern, den är ett
verkligt privilegium.
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PDP / year 1 • DYP / year 2 and 3)
inriktning fotboll • handboll • ishockey

Gymnasiesärskolan
Du får en utbildning utifrån dina egna

förutsättningar. Vi har en estetisk profil,
som genomsyrar verksamheten och jobbar
tillsammans för att ge dig ett meningsfullt
vuxenliv såväl i yrkeslivet som i boendet och
på fritiden.
I framtiden kan du få ett arbete eller
meningsfull sysselsättning. Under utbild
ningen har du praktik och regelbunden
kontakt med olika arbetsplatser för att få en
bra start och hitta det jobb som passar just dig.

Christian Vingård
SIV3

Idrottsprogrammet

Individuella programmet

Du får en individuellt anpassad utbildning där
du fortsätter med egen träning på dagtid. En
blandning av teoretiska och praktiska kurser,
till exempel inom medicin, psykologi och
socialt samspel förbereder dig som eventuell
tränare eller ledare inom någon idrott, fritid,
hälso- och friskvårdsverksamhet.
Inom programmet kan du välja ytterligare
kurser som ökar din högskolebehörighet eller
kurser som utvecklar dig till en bra ledare
eller företagare. I framtiden kan du efter
gymnasiet jobba som tränare eller ledare inom
idrottsrörelsen. Idrottsprogrammet är ett
högskoleförberedande program, läser du vidare
kan du jobba till exempel som idrottslärare,
dietist eller personlig
tränare.

Johanna
Munter
ID2A
Jag ville gå på en skola där jag kunde få
det som jag ville. Jag får ge förslag på vad

kombinera studier med praktik. Du kan även
välja praktiska ämnen som till exempel Media,
Drama eller Hantverk.
I mån av plats får du möjlighet att delvis följa
ett Nationellt program, på samma gång kan du
höja dina poäng i matte, engelska eller något
annat ämne. Du har också möjlighet att i mån
av plats följa någon A-kurs.
Programmet är individuellt anpassat
och förbereder dig för att läsa vidare inom
gymnasieskolan.
I framtiden har du
möjlighet att
söka in på de
Nationella
programmen
i gymnasie
skolan.
Kalle
Bergstrand
IV

Naturvetenskapsprogrammet

Omvårdnadsprogrammet

Du får en internationellt inriktad

Du får en utbildning med bredd och djup

Du får kunskaper om hälsa, egenvård,

utbildning med samhällsvetenskaplig eller
naturvetenskaplig prägel som genomförs på
engelska. Du läser även andra språk samt
ämnen utifrån ett globalt perspektiv och du lär
dig vikten av kritiskt tänkande.
Utbildningen förbereder dig för vidare
studier i Sverige eller utomlands.
Om du klarar examen år 3 får du IBDiplomet som är känt över hela världen och
som ger behörighet till universitet i 110 länder.
I framtiden kan du läsa vidare på några av
de bäst ansedda universiteten i världen, så som
Cambridge, Oxford,
Harvard eller
Sorbonne.

International
Baccalaureate
Ines
Werczynska
IB2

som lägger grunden för ett naturvetenskapligt
synsätt. Du kan läsa samtliga kurser i matte
som förekommer på gymnasienivå. Du kan
även läsa fördjupningskurser inom biologi,
fysik och kemi samt engelska och andra språk.
Du får planera och genomföra undersökningar
och experiment och sedan presentera dina
resultat. Under senare delen av din utbildning
fördjupar du dig ytterligare inom något ämne
du är särskilt intresserad av.
Naturvetenskapsprogrammet är en bred
universitets- och högskoleförberedande
utbildning med
mycket stora
möjligheter att
läsa vidare inom
en rad olika
områden.

Naturprogrammet
inriktning Natur
Sara Börjesson
NV2B
Jag har alltid tänkt att jag skulle gå NV, det
är roligt med matte och no och man lär sig
så himla mycket. Jag har aldrig ångrat mig.
Det är en utmaning och inget man bara seglar
igenom, men det gör det roligare. Stämningen
är bra och alla respekterar varandra.

friskvård och hur man förebygger sjukdomar.
I de olika kurserna lär du dig hur kroppen är
uppbyggd och hur den fungerar vid hälsa och
ohälsa. Programmet låter dig se och förstå
människan utifrån ett biologiskt, psykiskt,
socialt och existentiellt perspektiv och du
får möjlighet att tillämpa dina teoretiska
kunskaper i praktiken. Dels genom praktiska
moment i skolan, dels genom praktik på olika
arbetsplatser under sammanlagt 16 veckor,
så kallad APL. Omvårdnadsprogrammet är
både yrkes- och högskoleförberedande. Direkt
efter gymnasiet kan du jobba som
till exempel undersköterska,
boendeassistent eller
personlig assistent.

Omvårdnadsprogrammet
Daniel Sundvisson
OP3

Jag valde IB för att jag vill studerar

jag inte blir spelare på heltid vill jag jobba inom
fotbollen som läkare, massör eller fyscoach.

Jag valde IV för att jag vill komma in på Bygg
och behövde läsa upp några ämnen. Det är ett
bra program, man får en puff i rätt riktning.
Man kan läsa upp samtidigt som man kan ha
praktik varje dag i veckan om man vill, jag har
praktiserat på Onsalavillan. Skolan är fräsch
och här är trevligt folk.
Efter IV ska jag gå byggprogrammet med
inriktning husbyggnad, därefter vill jag ha
jobb, och det får man.

kan tänka mig både England och Australien,
gärna medicin eller internationell juridik.

sedan vill jag läsa vidare. Jag vet inte vad, jag
vill gärna jobba vetenskapligt men också med
människor.

Jag har drömt om att bli brandman sedan jag

Samordnare Ingemar Berg, 0300-83 33 31

Samordnare Bengt Alderin, 0300-83 33 42

Samordnare Jörn Simonsen, 0300-83 33 32

Samordnare John Stanish, 0300-83 33 24

Samordnare Åsa Olin, 0300-83 33 12

Samordnare Ulrika Borgvall, 0300-83 33 13

ingemar.berg@edu.kungsbacka.se

bengt.alderin@edu.kungsbacka.se

jorn.simonsen@edu.kungsbacka.se

john.stanish@edu.kungsbacka.se

asa.olin@edu.kungsbacka.se

ulrika.borgvall@edu.kungsbacka.se

Jag valde ID för att få extra idrott på schemat och

jag ska läsa och jag får både teori och arbeta
med händerna. Jag har läst in betyg i religion,
och jag har praktik på Kyrkcaféet. Jag är
ordförande i klassrådet och har varit med om
att få mer växter i skolan.

för att jag vill satsa på fotbollen. Vi spelar blandade
lag, olika åldrar och kön, det är bra. Vissa ämne
läser vi med Natur, det är en bred utbildning,
Och vi har underbara lärare som bjuder på sig
själva och har en nära relation med oss.

Efter gymnasiet ska jag börja på

Efter gymnasiet vill jag satsa på fotbollen. Om

Folkhögskola. Sedan vill jag jobba på ett café
eller inom kyrkan, eller kanske med växter.
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en ettårig preparandkurs där du
antingen kan studera fem dagar i veckan eller

Du får

The International
Baccalaureate Program

utomlands, och så väljer man inte ämnen
förrän i tvåan. Det är lättare. Man läser något
färre ämnen, men det man är intresserad av.
All undervisning sker på engelska och det är
det bästa. Vi är inte så många och det gör att
man verkligen lär känna varandra.

Efter gymnasiet vill jag läsa utomlands, jag

Efter gymnasiet vill jag ta ett sabbatsår, men

Jag har alltid varit intresserad av att jobba
med människor, att hjälpa andra. På OP får jag
grunderna för att förstå människor, vi varvar
lagom teori med mycket praktik och får en
bred grund. Jag trivs bra med lärarna och det
är lugnt och behagligt mellan elever.

var barn, och det är det jag vill bli. Jag ska läsa
vidare på högskola när jag är klar med lumpen.
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PDP / year 1 • DYP / year 2 and 3)

SP
Du får en internationellt inriktad

utbildning med samhällsvetenskaplig eller
naturvetenskaplig prägel som genomförs på
engelska. Du läser även andra språk samt
ämnen utifrån ett globalt perspektiv och du lär
dig vikten av kritiskt tänkande.
Utbildningen förbereder dig för vidare
studier i Sverige eller utomlands.
Om du klarar examen år 3 får du IBDiplomet som är känt över hela världen och
som ger behörighet till universitet i 110 länder.
I framtiden kan du läsa vidare på några av
de bäst ansedda universiteten i världen, så som
Cambridge, Oxford,
Harvard eller
Sorbonne.

Jerker Wall
SP2E

Teknikprogrammet
Du får en utbildning med bredd och djup

som lägger grunden för ett naturvetenskapligt
synsätt. Du kan läsa samtliga kurser i matte
som förekommer på gymnasienivå. Du kan
även läsa fördjupningskurser inom biologi,
fysik och kemi samt engelska och andra språk.
Du får planera och genomföra undersökningar
och experiment och sedan presentera dina
resultat. Under senare delen av din utbildning
fördjupar du dig ytterligare inom något ämne
du är särskilt intresserad av.
Naturvetenskapsprogrammet är en bred
universitets- och högskoleförberedande
utbildning med
mycket stora
möjligheter att
läsa vidare inom
en rad olika
områden.

Mimmi
Andersson
TE2

SP kändes rätt, man får en bra grund och
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man får tänka själv. Man får se på samhället
ur ett eget perspektiv och analysera varför
Sverige ser ut som det gör. Aranäs har en bra
studiemiljö, vi har bra lärare och det är en lugn
skola, man kan sitta enskilt eller umgås om
man vill.

Jag valde TE eftersom det har samma

Efter gymnasiet vill jag läsa vidare, jag
funderar på olika bitar. Kanske politik,
journalistik, lärare eller statsvetare.

Efter gymnasiet blir det vidare studier. Jag
ville bli arkitekt, men nu funderar jag på
byggnadsingenjör, man är mer ute istället för
att sitta vid ett skrivbord.

Samordnare John Stanish, 0300-83 33 24

Samordnare Åsa Olin, 0300-83 33 12

john.stanish@edu.kungsbacka.se

asa.olin@edu.kungsbacka.se

behörighet som Natur, men med fler praktiska
ämnen som konstruktion, och design, och så
ville jag lära mig CAD. Bäst med skolan är
lärarna, men också att skolan är stor med många
olika typer av människor och ett stort utbud.

Kungsbacka kommun har två
kommunala gymnasieskolor
– Aranäsgymnasiet och Elof
Lindälvs gymnasium, båda
ligger centralt i Kungsbacka
med närhet till stadsliv och
kollektivtrafik.
Hittade du inte det program
som du tycker passar just dig
så vänd på katalogen och läs
om Elof Lindälvs gymnasiums
programutbud.
Vi ses till hösten!

