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Våra utbildningar

Dahlstiernska gymnasiet är det självklara gymnasievalet, där du blir sedd och bemött med
respekt. För att du ska lyckas med dina studier
har vi valt att satsa på god lärartäthet i många
kurser. Vi har en hög ambitionsnivå med en
aktiv studiecoachning.
Dahlstiernska ger dig...
4 kompetenta och engagerade lärare

BYGG • EL • FORDON • HANDEL
INDUSTRI • NATURBRUK • RESTAURANG

4 trygghet och gemenskap
4 aktiv och förebyggande elevhälsovård
4 en egen Ipad
4 studieresor mm.
4 fräscha lokaler och ett trivsamt café

facebook.com/dahlstiernska
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dahlstiernska.se

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

RESPEKTFULLT, INDIVIDANPASSAT & FLEXIBELT
Preparandutbildning, IM PREP
Du läser in grundskolekurser så att du blir behörig till gymnasie
studier. Det är olika krav för olika program och du kan påbörja
program när du är klar med grundskolekurserna. Preparandutbild
ningen är högst ett år.

Programinriktat alternativ, IM PRO
Under vissa förhållanden kan du börja på programinriktat indi
viduellt val, IMPRO. Det innebär att du läser yrkeskurer på ett
yrkesprogram samtidigt som du läser in grundskolekurserna som

Språkintroduktion, IM SPRÅK

fattas. Du får börja på den här inriktningen om du uppfyller behö

Har du kommit till Sverige nyligen kan du börja på Språkintroduk

righetskraven.

tion, IM SPRÅK och läser svenska som andraspråk/svenska, andra
grundskolekurser och kanske några gymnasiekurser så att du kan

Yrkesintroduktion, IM YRK
Vi gör ett individuellt upplägg med inriktning mot ett speciellt

gå över till ett nationellt program så snart som möjligt.

yrke. Målet är att du ska komma ut på arbetsmarknaden eller

Individuellt alternativ, IM IA

förbereda dig för en senare fullständig yrkesutbildning på en lär

Individuellt alternativ, IM IA innebär att vi lägger upp en helt

lingsplats eller ett yrkesprogram.

skräddarsydd utbildning för den som har långt kvar till en natio
nell gymnasieutbildning.

Elevkommentarer:
Ibrahim, (IM IA):

Det är bra lärare här. Små, bra grupper, så att
alla kan få hjälp.
Tjej 17 år, (IM IA):

Det är bra att man kan plocka ihop kurser
som jag behöver. Lärarna är snälla.

Programinformation
Vill du veta mer?
Hör av dig till Minna Gustavsson eller Peo Olsson, 0530-183 73
SYV Börje Ekman, 0530-182 60
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BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

MÄNNISKOR, LEDARSKAP & UTVECKLING
Barn- och fritidsprogrammet ger dig en mängd möjligheter att utveckla ditt intresse för
människor. Du kan få en yrkesexamen och börja jobba direkt efter gymnasiet. Dessutom
kan du välja kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan för vidare
studier mot exempelvis förskollärare, lärare, socionom, psykolog, polis eller yrke inom
hälsoområdet.

Utbildningen ger kunskap om relationer, hälsa, kommunikation

Under hela studietiden tränar du också på att samspela med

och ledarskap. Som elev är du med och utformar kurserna och lär

andra, eftersom programmet förbereder för yrken som kräver

dig medinflytande och praktisk demokrati.

samarbets- och ledarförmåga.
I Barn- och fritidsprogrammet ingår 15 veckors arbetsförlagt
lärande (APL). APL knyter ihop teori och praktik där vi försöker
ordna APL platser utifrån elevernas personliga önskemål. Dina
erfarenheter från arbetsplatsen använder vi sedan i skolarbetet.
Studieresor och studiebesök är självklara inslag i studierna.

Elevkommentar:
Hyr och Emelia (BF1):

Vi tycker att Dahlstiernska är bra för det är
inte så många elever i klasserna och det är
lätt att få nya vänner. Man känner trygghet
och lär sig mycket om människor och sam
hälle. Vi längtar till skolan och det känns
inte som ett måste.
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GEMENSAMMA KURSER
Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Naturkunskap 1a2

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Samhällskunskap 1a2

50 p

Svenska 1/ Svenska som andraspråk

100 p

Svenska 2/ Svenska som andraspråk

100 p

Lärande och utveckling

100 p

Hälsopedagogik

100 p

Kommunikation

100 p

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt ledarskap

100 p

Människors miljöer

100 p

Individuellt val *

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete
Programfördjupning
Till exempel Skapande verksamheter,
Ungdomskulturer,
Pedagogiska teorier,
Etnicitet och kulturmöten,
Specialpedagogik 1,
Specialpedagogik 2

INRIKTNING
Hälsa och fritid
Fritids- och idrottskunskap

100 p

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200 p

Programfördjupning

600 p

Till exempel Träningslära 1,
Träningslära 2,
Kost och hälsa, 		
Idrott och hälsa 2,
Aktivitetsledarskap
Entreprenörskap

100 p
200 p
600 p

Socialt arbete
Sociologi
Socialt arbete
Programfördjupning
Till exempel Skapande verksamhet,
Ungdomskulturer,
Pedagogiska teorier,
Etnicitet och kulturmöten,
Specialpedagogik 1,
Specialpedagogik 2
Grundläggande vård och omsorg

100 p
200 p
600 p

Efter gymnasiet kan du börja arbeta direkt som barnskötare, elevassistent, inom fritidssektorn eller jobba med funktionshindrade. Du kan också söka vidare till högskoleutbildningar inom dessa
områden.

* Dahlstiernska gymnasiet kan som individuellt val exempelvis
erbjuda musik, idrott, träningslära, psykologi eller entreprenörskap.
På Barn- och fritidsprogrammet är du också garanterad att få välja
kurser som Engelska 6 och Svenska 3 för att få grundläggande
högskolebehörighet.

Programinformation
Vill du veta mer? Hör av dig till
Helena Eliasson Andersson, 0530-18287 (Socialt arbete och Pedagogisk arbete)
Henrik Olsson, 0530 18299 (Fritid och Hälsa)
SYV Börje Ekman, 0530-18260
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ESTETISKA PROGRAMMET

MUSIK, MEDIA, HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Det estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som ger en bred bas för vi
dare studier. Förutom ditt profilval musik eller media läser du många andra teoretiska ämnen
såsom svenska, engelska, samhällskunskap, historia, religion, matematik med mera.

Just blandningen mellan de skapande och teoretiska ämnena
är estetiska programmets styrka. Att i en kreativ miljö få chans
att utveckla ditt intresse och talang för musik och media sam
tidigt som alla vägar hålls öppna för fortsatta studier brukar
många uppleva som mycket positivt.
När du ska visa upp resultatet av dina nya kunskaper har sko
lan tillgång till Dalslands häftigaste scen – Kulturbruket på Dal
– en scen som håller högsta klass och lockar kända artister.
Som elev på estetiska programmet får du även tillgång till en
egen laptop.
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Elevkommentar:
Alicia (ES3):

Jag valde Estet för att jag har intresse för
musik och samtidigt för att det är en hög
skoleförberedande linje. Jag valde att gå
Dahl
stiernska för de små klasserna och
tryggheten av att kunna gå på hemorten.

GEMENSAMMA KURSER
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b Kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället
Individuellt val *
Gymnasiearbete

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
200 p
100 p

INRIKTNING
Musik
Ensemble med Körsång 1
Instrument eller sång 1
Gehörs och musiklära 1

200 p
100 p
100 p

Programfördjupning
Ensemble 2
Scenisk Gestaltning 1
Instrument eller sång 2
Musikproduktion 1

100 p
100 p
100 p
100 p

* I ditt individuella val får du möjlighet att välja till kurser som inte
nödvändigtvis är knutna till programmet. Dahlstiernska gymnasiet
kan till exempel erbjuda musik, idrott, träningslära, psykologi,
entreprenörskap.

Valbart
Musikproduktion 2
Arrangering och komposition
Samhällskunskap 2
Engelska 7
Matematik 2b
Entreprenörskap

100 p

Estetik och media
Digitalt skapande 1
Medieproduktion 1
Medieproduktion 2
Medier, samhälle och kommunikation

100 p
100 p
100 p
100 p

Programfördjupning
Ljudproduktion 1
Scenisk Gestaltning 1
Samhällskunskap 2
Digitalt skapande 2

100 p
100 p
100 p
100 p

Valbart
Naturkunskap 2b
Engelska 7
Matematik 2b
Entreprenörskap

100 p

Programinformation
Vill du veta mer? Hör av dig till Clas-Göran Janson, 0530-18261 eller
Kirsti Aasum, 0708-23 77 80
SYV Börje Ekman, 0530-18260
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LÄRLINGSUTBILDNING

YRKESPROFFS, ARBETSLIV & BEHÖRIGHET
BYGG • EL • FORDON • HANDEL • INDUSTRI • NATURBRUK • RESTAURANG

Vill du lära dig ett yrke genom den praktiska vägen? På Dahlstiernska gymnasiet kan du läsa
många yrkesprogram som lärlingsvariant. Lärlingsutbildningen ger dig möjlighet att träna och lära
dig ett praktiskt yrke ute på en arbetsplats Parallellt läser du de teoretiska ämnen på skolan.
På ett yrkesprogram med lärlingsvariant är du minst halva studie
tiden på en arbetsplats med erfarna handledare. En vecka består
vanligtvis av tre arbetsplatsförlagda dagar och två dagar inne i
skolan.
Du får betyg och går mot examen på samma sätt och i samma
kurser som om du studerat på ett skolförlagt yrkesprogram. För
oss är det en självklarhet att du också kan läsa för högskole
behörighet inom programmets ram om du vill. På yrkesprogram
och lärlingsutbildning är du garanterad att få välja kurser som
Engelska 6, Svenska 2 och Svenska 3 för att få grundläggande
högskolebehörighet.
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Målet för utbildningen är att du skall få förutsättningar att gå
direkt ut i det spännande yrke du drömt om. Efter 3 år är du kun
nig och väl rustad för arbetslivet.

T!
NYHE grammet,
kspro

ru
k
Naturb ning lantbru
inrikt

GEMENSAMMA KURSER
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/ Svenska som andraspråk
Individuellt val *
Gymnasiearbete

LÄRLINGSVARIANTER HOS OSS
100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p
200 p
100 p

PROGRAMGEMENSAMMA KURSER
De programgemensamma kurserna inom Yrkesprogram, lär
lingsutbildning, varierar mellan 400-1100 poäng beroende på
vilket yrkesprogram du går.

INRIKTNING
På yrkesprogram med lärlingsvariant kan du välja inriktning
direkt under ditt första år på programmet. Programmen har o lika
många inriktningar med ett stort antal kurser att välja bland.

Bygg- och anläggningsprogrammet
Du kan arbeta som exempelvis snickare, anläggningsmaskin
förare, målare, plåtslagare och anläggningsarbetare m.m.

El- och energiprogrammet
Du kan få jobb som elektriker inom installation eller distribution,
elektriker inom automatiserade produktionssystem m.m

Fordons- och transportprogrammet
Du blir exempelvis fordonsmekaniker, godshanterare m.m.

Handels- och administrationsprogrammet
Du kan exempelvis arbeta som säljare, inköpare, butiksledare,
personaladministratör m.m.

Industritekniska programmet
Du kan få arbeta i industrin inom processinriktad eller maskinell
produktframställning, svetsning, underhåll m.m.

Restaurang och livsmedelsprogrammet
Du kan exempelvis få arbeta som kock, kallskänka, bagare,
servitör/servitris eller säljare inom livsmedelsbranschen.

Vård- och Omsorgsprogrammet

Som lärling är du också garanterad att få välja kurser som Eng
elska 6, Svenska 2 och Svenska 3 för att få grundläggande hög
skolebehörighet.

Du får kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och
sjukvård eller social omsorg m.m.

Som lärling är du minst halva studietiden på en arbetsplats med
erfarna handledare. Efter 3 år är du k unnig och väl rustad för
arbetslivet.

En glädjande nyhet inför kommande läsår är att vi erbjuder
naturbruksprogrammet, med inriktning lantbruk.
Programmet utvecklar din förmåga att bruka naturen. På inrikt
ningen lantbruk lär du dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi
och teknik. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med växtod
ling, djur, lantbruksmaskiner kombinationslantbruk eller lands
bygdstjänster. Jobbmöjligheterna är goda efter avslutad examen.
Önskar du studera vidare finns också många olika vägar för det.

Elevkommentar: (LL2): Att lära i verkligheten

är att lära på riktigt.

* I ditt individuella val får du möjlighet att välja till kurser som inte
nödvändigtvis är knutna till programmet. Dahlstiernska gymnasiet
kan till exempel erbjuda musik, idrott, träningslära, psykologi,
entreprenörskap.

Naturbruksprogrammet - inriktning lantbruk

Programinformation
Vill du veta mer? Hör av dig till Susanna Coneliusson, Steefan Mårtensson,
Anders Emanuelsson, Yvonne Lindberg 0530-18348
SYV Börje Ekman, 0530-18260
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VVS-PROGRAMMET

PRAKTISKT, NYTÄNKANDE, FRAMTIDSJOBB
Drömmer du om ett rörligt och praktiskt arbete med goda framtidsutsikter?
Då är VVS-programmet rätt val för dig.
Vad gör en VVS montör?
En VVS-montör arbetar med att montera rör och system som gör
att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha, laga mat och tvätta.
En VVS-montör arbetar i bostäder, sjukhus, affärshus, kontor och
i andra byggnader.
Förutom att montera rör installerar en VVS-montör värmepannor,
värmepumpar, solvärme, vattenberedare, element och det som in
går i ett badrum så som toalettstol, badkar och handfat.
Yrket är ett traditionellt hantverk som utvecklas snabbt med ny
teknik, bl.a. avancerad elektronik och datorer i våra VVS-system.
En VVS-montör måste därför kunna läsa ritningar och tänka krea
tivt. Du ska hantera många olika material och behöver för det
behärska svetsning med gas och TIG.
På VVS- och fastighetsprogrammet har vi inriktning
mot VVS.
Den praktiska utbildningen sker i Åsensbruk med modern utrust
ning och fina lokaler.
Efter tre år i skolan fortsätter du din utbildning som lärling på ett
VVS-företag. Det gör du ungefär två år och därefter avläggs en
yrkesexamen för att få utbildningsbevis och bli certifierd
VVS-montör.
På VVS- och fastighetsprogrammet är du också garanterad att
få välja kurser som Engelska 6, Svenska 2 och Svenska 3 för att
få grundläggande högskolebehörighet.

Elevkommentar:
Erik (VVS2):

Här bryr sig alla om alla, man är alltid delak
tig, och det är en stark utbildning.
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GEMENSAMMA KURSER

INRIKTNING

Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

VVS
Entreprenadsteknik

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Sanitetsteknik 1

100 p

Matematik 1a

100 p

VVS- svets och lödning rör

100 p
100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Värmeteknik 1

Religionskunskap 1

50 p

Programfördjupning

Samhällskunskap 1a1

50 p

Entreprenörskap

100 p

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

100 p

Injusteringsteknik

100 p

Praktisk ellära

100 p

Sanitetsteknik 2

100 p

Systemuppbyggnad

100 p

VVS- gassvetsning rör

100 p

Värmelära

100 p

VVS-teknik

200 p

Verktygs- och materialhantering

100 p

Värmeteknik 2

100 p

Individuellt val *

200 p

VVS TIG-svetsning rör

100 p

Gymnasiearbete

100 p

* I ditt individuella val får du möjlighet att välja till kurser som inte
nödvändigtvis är knutna till programmet. Dahlstiernska gymnasiet
kan till exempel erbjuda musik, idrott, träningslära, psykologi,
entreprenörskap.

Programinformation
Vill du veta mer? Hör av dig till Kent Palm, 0708 - 20 27 38
SYV Börje Ekman, 0530-18260
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gymnasiet
Våra utbildningar

BYGG • EL • FORDON • HANDEL • INDUSTRI • NATURBRUK • RESTAURANG

KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR MER INFORMATION

REKTOR

Matti Bertilsson

STUDIEVÄGLEDARE

0530- 182 85 , 0702- 52 11 08

matti.bertilsson@mellerud.se

Börje Ekman

0530- 182 60

borje.ekman@mellerud.se

dahlstiernska.se
facebook.com/dahlstiernska

