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Välkommen till VBU
Vill du läsa vidare, starta eget eller börja jobba direkt 

efter gymnasiet? Nu kan du välja fritt och skapa din 

egen framtid. Målet är att du som läser hos oss ska  

uppleva både värme och gemenskap. Vi vill hjälpa dig 

att se kunskap som en källa till glädje och ett verktyg 

som kan hjälpa dig fram genom livet. Varje dag som du 

kommer hit ska du vara motiverad att anstränga dig och 

känna stolthet över vad du har klarat av. Oavsett vilken 

utbildning du väljer lovar vi att hela tiden försöka ge dig 

de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan.      
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HÄR LYCKAS DU MED DINA STUDIER

Vi ger dig rätt förutsättningar att lyckas med dina studier.  

Våra kunniga och engagerade lärare, som fått både pedagogiska- 

och yrkespriser, hjälper och utmanar dig att nå dina mål: bland 

vår personal finns Årets lärare, Årets pedagog, Årets UF-lärare, 

Årets eldsjäl-pristagare med mera. 

Våra elever har också visat sin kunskap på olika nationella och 

internationella tävlingar. Visste du exempelvis att vi hade Sveriges 

bästa kockelever på RL-programmet 2019, att vinnaren av Unga 

journalistpriset gick på SA-Mediaprogrammet, att Sveriges bästa 

säljare 2022 går på  FS-programmet, och att våra ES- och SA- 

Mediaprogram är som ett litet paradis för utveckling av unga  

filmare? Deras filmer (och de själva) åker jorden runt. 

Lärarna har stödtid inplanerad varje vecka om du behöver  

extrahjälp. Dessutom kan vår elevhälsa vara ett stöd och hjälp för 

dig i frågor kring ditt fysiska och psykiska mående. Allt detta är 

viktigt för att du ska kunna prestera ditt bästa i skolan. 

Varför är VBU  
det självklara valet?

Vi på VBU förbereder dig inför framtiden�  

I vår gymnasiekatalog kan du läsa om alla våra  

gymnasieprogram och dina olika valmöjligheter, 

men först några riktigt bra argument  

varför du ska välja VBU� 

Kompletterande kurser  och individuella val

Vi hjälper dig nå dina mål!

1
MÅNGA VALMÖJLIGHETER

Våra gymnasieskolor finns i Grängesberg, Ludvika och Smedjebacken. Vi har ett brett  

utbud av både yrkesprogram och högskoleförberedande program, totalt 12 av 18 är  

nationella program och lärlingsutbildningar. Inom varje gymnasieprogram finns  

det utrymme för individuellt val som gör att du kan anpassa din utbildning efter  

dina egna intressen. 
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4. HÖGKVALIFICERADE GYMNASIEUTBILDNINGAR

Våra utbildningar som har certifikat av Teknikcollege och Vård-  

och omsorgscollege matchar de krav som arbetsmarknaden kommer 

att ställa på dig i framtiden och förbereder dig både för högskolan 

och arbetslivet. Genom att utbildningen sker i nära samverkan med 

arbetsgivare kan vi garantera att du redan tidigt under utbildningen 

skapar värdefulla kontakter inför framtiden. 5
3
STARTA EGET FÖRETAG

På många av våra program har du möjlighet att driva ditt eget  

UF-företag. Genom Ung Företagsamhet får du starta, driva och  

avveckla ett UF-företag under ett läsår. Det ger träning  

i kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap.

Våra UF-företagare har bland annat vunnit 

• ”Årets UF-företag i Ludvika” 2020 och 2021 

• ”Årets UF-företag i Dalarna” 2021 

• SM-silver för ”Årets hållbara företag” 2020 

• SM-silver för ”Årets vara” 2021

• I våras gick vårt UF-företag ”Goda mål” vidare  

till SM i fem olika kategorier!  

Varför läsa språk? 
Nya språk öppnar dörrar till nya världar. Du blir 

bättre på att samarbeta och kommunicera med 

människor från andra kulturer samtidigt som 

du förstår dig själv och din egen kultur bättre. 

Språkkunskap ger också en fördel när du söker 

jobb och ger dig meritpoäng inför högre studier. 

Det blir lättare att resa, jobba eller studera  

utomlands det är bra för din hjärna att träna 

språk. Och sist men inte minst, du har fötterna  

i flera kulturer i vår allt mer globaliserade värld!

5. INTERNATIONELLT FOKUS

Vi är en certifierad FN:skola och har flera program med internationell profil. Vår  

kvalificerade språkutbildning kan ge dig t.ex. Cambridgediplom (CAE) i engelska.  

Elever på TE-programmet har möjlighet att göra sin praktik utomlands, medan elever  

på ES-programmet och SA-Mediaprogrammet samt språkelever får genomföra olika 

internationella projekt och samarbeten inom film, media och språk. 

På VBU kan du läsa franska, japanska, spanska och tyska. På SA-programmet (200p), 

EK-programmet (100p) och NA-programmet (100p) är språk obligatoriskt. Du kan också 

läsa moderna språk som individuellt val på andra program, exempelvis ES-programmet 

och TE-programmet. 
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6 
IDROTTSPROFIL – TRÄNA PÅ SKOLTID

Är du aktiv inom en idrott? Som elev på lokal idrottsprofil (LI) får 

du möjlighet att utveckla din idrottstalang på schemalagd tid. LI på 

VBU-gymnasiet innebär att du kan utöva och bli bättre i din idrott, 

utan att begränsa dina framtidsmöjligheter. Du går ett nationellt program 

med idrottsprofil, vilket betyder att du en del av studietiden befinner dig på planen, 

banan, rinken, i spåret eller bassängen. Vi erbjuder två kurser på totalt 200 poäng 

och samarbetar med lokala föreningar och tränare. Aktuella idrotter inom LI varierar 

utifrån elevunderlag och intresse.

7
STUDERA VIDARE

VBU är ett av Sveriges vassaste gymnasier på att få elever  

godkända till högskolan. Ett utmanande och utvecklande  

studieklimat bidrar till att du blir väl förberedd inför framtida  

högskolestudier. I undervisningen ingår också: 

• studieteknik 

• studieplanering 

• läs- och anteckningstekniker 

8. Garanterat sommarjobb

Genom att VBU samverkar 
med företag i trakten har våra 
elever på IN-, TE-, EE- samt 
VO-programmet garanterat 
sommarjobb efter första 
läsåret. 

 

9.  Jobb efter examen

Flera av våra utbildningar  
ger jobb direkt efter skolan.  
Särskilt de som har tagit  
examen från våra yrkes- 
program har lätt att få  
anställning.

 

10. Egen dator

Du får en egen dator som 
arbetsredskap under hela 
studietiden samt behörighet 
till vår utbildningsplattform 
Vklass. 

 

11. God och hemlagad mat

Maten är mycket uppskattad 
av våra elever och lagas i våra 
egna kök med närodlade  
råvaror. Visste ni att på  
Smedenskolan har vi också 
vår egen restaurang som  
drivs av våra elever och 
lärare?

Olga Rindeskog  
NA20 (LI Orientering)

” ”Jag valde idrottsprofil för att 
lära mig mer om specialidrott. 

Det inspirerade mig till att fundera över 
hur man utbildar barn i golf, hur man 
lär ut själva sporten i sig och hur man 
generellt kan bli bättre i sporten. 

Jag tycker att det är väldigt 
roligt med orientering. Så det 

är mycket smidigare nu, när man kan 
orientera samtidigt som man har sina 
studier. Och allting på samma plats!

Felix Boström  
SA19 (LI Golf)

Utveckla din  idrottstalang på skoltid

8 9



10 11

Vi organiserar också olika 

aktiviteter som är kopplade 

till våra program, som till  

exempel FN-rollspel. 

Dessutom samarbetar vi  

med Europeiska Ungdoms- 

parlamentet, där våra elever 

deltar regelbundet på  

nationella sessioner.

Internationella projekt är 

också viktiga för oss, som till 

exempel elevutbytet med vår 

vänskola i Bad Honnef i Tysk-

land eller vår filmverkstad, 

så kallade Filmdagar på VBU.  

Samarbete med lokala  

näringslivet är i primärt fokus 

på våra yrkesutbildningar: 

APL, sommarjobb och  

företagsbruncher är bara 

en del av våra kontinuerliga 

projekt. 

Intressanta studieresor  

(lokala, nationella och  

internationella) genomförs  

på de olika programmen.  

Vi reser bland annat till  

Öland, Öddö, Grekland,  

Irland, Tyskland och  

Kroatien. 

Kulturen på våra gymnasier är präglad av  

mångåriga traditioner som hålls vid liv och  

utvecklas av eleverna själva� 

Till de stora årliga tilldragelserna hör studentbalen,  

aktivitetsdagen med efterföljande säckgång, stipendie- 

utdelningarna, luciafirandet, naturvetarnas spex och 

mycket mer. Om du går med i någon av föreningarna på 

våra skolor får du möjlighet att delta i och skapa aktiviteter 

som kanske blir framtidens traditioner på din skola. 

Traditioner  
och aktiviteter Intressanta studieresor!

Internationella projekt!
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Ta del av våra  

elevers musikkonserter, 

konstutställningar och 

filmvisningar. På alla 

våra tre skolor ges också 

givande gästföreläsningar 

i flera ämnen.

Vi har nära samarbete 

med Västerbergslagens 

kulturskola och Vuxen- 

utbildning, eftersom  

enheterna är del av 

 VBU:s verksamhet  

– tillsammans kör  

vi olika projekt.

Sist men inte minst arbetar  

vi med UF-verksamhet för att  

utveckla våra unga företagare  

– vi är en stolt UF-skola! 

Konserter och 

utställningar! 

12 13
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Grängesberg
VBU Malmenskolan VBU Malmenskolan ligger i en mysig miljö i Grängesberg bredvid Cassels och  

Disponentparken. Här får eleverna ett stort utrymme för allt praktiskt arbete  

och lektioner, både inom bygg- och fordonsbranschen. 

Hitta till oss: Bergsmansvägen 44, Grängesberg

14 15
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Är du intresserad av att jobba i byggbranschen? Om du väljer  

Bygg- och anläggningsprogrammet får du en yrkesexamen  

och stor chans till jobb direkt efter skolan�

Under det första året på Bygg- och anläggningsprogrammet tar vi ett bredare grepp om 

bygg, anläggning och underhåll. Du får möjlighet att testa olika praktiska uppgifter och 

bekanta dig med olika yrkesgrenar innan du väljer inriktning. 

Efter det första året väljer du att inrikta dig mot anläggningsfordon eller husbyggnad.  

Du som väljer anläggningsfordon får lära dig att utföra arbeten med hjullastare och  

grävmaskin. På inriktningen husbyggnad kan du välja att fördjupa dig inom träarbete 

eller plattsättning och murning.

Bygg- och  
anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktningar: Anläggningsfordon / Husbyggnad

Examen: Högskoleexamen

Var: VBU Malmenskolan i Grängesberg

Om utbildningen: Ett högskoleförberedande program,  

där möjlighet att välja enbart yrkesinriktning är finns.

Praktik: 15 veckors praktik ingår

Under utbildningen: Nära samarbete med lokala företag.

Vidare studier: Möjlighet att välja till  

högskoleförberedande kurser.

Kontaktperson 

Stefan Lar, 072-546 84 71  

stefan.lar@vbu.ludvika.se”Wilma Serlander, BA19

BA-programmet har gett mig både breda och olika kunskaper  

om byggbranschen. Mina framtidsplaner är att läsa upp mina betyg  

så jag kan läsa vidare! 

9 av 10  får jobb  efter skolan!

Bygg- och anläggningsprogrammet / Malmenskolan i Grängesberg / 2023Bygg- och anläggningsprogrammet / Malmenskolan i Grängesberg / 2023
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Husbyggnad
Är du intresserad av den praktiska delen av byggnation? Inriktningen husbyggnad fokuserar 

precis på detta. Du lär dig om byggnation och renovering av byggnader, bostäder, olika  

lokaler, broar och andra anläggningskonstruktioner. 

Anläggningsfordon
Är du intresserad av byggprocessen och gillar du även fordon? Inriktningen anläggnings- 

fordon fokuserar precis på detta. Du lär dig om trafik och markarbeten inom väg- och  

ledningsarbete. 

Inriktningar

EFTER PROGRAMMET

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver 

då läsa två kurser i svenska/svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att 

använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.

Bygg- och anläggningsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen:  
600 poäng

Åk 1 Åk 2 Åk 3
POÄNG

HT VT HT VT HT VT

Svenska 1 / SVA 1 50 50 100

Engelska 5 50 50 100

Matematik 1a 50 50 100

Historia 1a 25 25 50

Samhällskunskap 1a1 25 25 50

Religionskunskap 1 50 50

Naturkunskap 1a1 50 50

Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100

Programgemensamma ämnen: 400 poäng POÄNG

Bygg och anläggning 1 100 100 200

Bygg och anläggning 2 100 100 200

Programfördjupningskurser: 300 poäng POÄNG

Engelska 6 50 50 100

Svenska 2 50 50 100

Svenska 3 50 50 100

Inriktningskurser – Anläggningsfordon: 900 poäng POÄNG

Anläggningsförare 1 200 200

Anläggningsförare 2 200 200

Anläggningsförare 3 200 200

Anläggningsförare 4 200 200

Anläggningsförare – process 50 50 100

Inriktningskurser – Husbyggnad: 700 poäng POÄNG

Husbyggnad 1 50 50 100

Husbyggnad 2 100 100 200

Husbyggnad 3 - ombyggnad 100 100 200

Husbyggnadsprocessen 100 100 200

Fördjupningskurser – Anläggningsfordon: 300 poäng POÄNG

Anläggning- ledningsbyggnad 100 100 200

Anläggning- vägbyggnad 35 35 15 15 100

I-VAL Anläggning 1 50 50 100

I-VAL Lastbilar och mobila maskiner - 
service och underhåll 1 50 50 100

Fördjupningskurser – Murare: 700 poäng POÄNG

Betong 1 -  lågform och platta på mark 50 50 100

Mur- och putsverk 1 – grundmurar 50 50 100

Mur- och putsverk 2 – murverk 50 50 100

Mur- och putsverk 3 – puts 50 50 100

Specialyrken 1 50 50 100

I-VAL Specialyrken 2 100 100 200

Fördjupningskurser – Plattsättare: 700 poäng POÄNG

Specialyrken 1 50 50 100

Specialyrken 2 100 100 200

Specialyrken 3 100 100 200

I-VAL Mur- och putsverk 2- murvek 50 50 100

I-VAL Mur- och putsverk 3- puts 50 50 100

Fördjupningskurser – Snickare: 700 poäng POÄNG

Golvläggning 3 100 100 200

Trä 1 – Stommar 50 50 100

Trä 1 – Beklädnad 50 50 100

Trä 1 – Montage 50 50 100

I-VAL  Betong 2- vägg och pelare 50 50 100

I-VAL  Betong 3- bärlag 50 50 100

Individuella val: 200 poäng 100 100 200

Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100
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Totalt 2800 poängMed reservation för ändringar

Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. betongarbetare, takmontör, murare eller träarbetare.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bygg- och anläggningsförare, kranförare, lastmaskinförare 

eller väg- och anläggningsarbetare.

Bygg- och anläggningsprogrammet / Malmenskolan i Grängesberg / 2023Bygg- och anläggningsprogrammet / Malmenskolan i Grängesberg / 2023
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Gillar du att meka med bilar, eller drömmer du om att äga vägen  

i en långtradare? Då är Fordons- och transportprogrammet ett bra val�  

Här får du lära dig att köra och reparera fordon av olika slag�

På Fordons- och transportprogrammet kan du välja inriktningen transport eller någon av 

mekanikerutbildningarna för lätta eller tunga fordon. Oavsett vad du väljer har du goda 

chanser att få jobb direkt efter studenten. Faktum är att du får in en fot i arbetslivet redan 

under utbildningen, via Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och det lärlingssystem som  

genomförs i samarbete med företag i området. Vill du inte jobba direkt? Då lägger du till 

kurser som gör dig redo för högskolan.

Fordons- och  
transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Inriktningar: Transportteknik /  

Lärlingsutbildning som mekaniker

Examen: Yrkesexamen

Var: Malmenskolan i Grängesberg

Om utbildningen: Ett högskoleförberedande program,  

där möjlighet att välja enbart yrkesinriktning är finns.

Vidare studier: Möjlighet att välja till  

högskoleförberedande kurser.

Praktik: 15 veckors praktik ingår

Under utbildningen: Samarbete med transportbranschen. 

Kontaktperson  

Leif Svensson, 076-100 96 24 

leif.svensson@vbu.ludvika.se

Vill du jobba direkt efter studenten?

”Liam Ullén, FT19

FT-programmet har gett mig en bra grund till att kunna uppfylla mina 

drömmar, ett bra startpaket till yrkeslivet! När jag tagit studenten vill jag 

jobba inom transportbranschen, köra lastbil och jobba med tunga fordon.

2018 

Årets
transportskola

i Sverige

Nominerad:

Fordons- och transportprogrammet / Malmenskolan i Grängesberg / 2023Fordons- och transportprogrammet / Malmenskolan i Grängesberg / 2023
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Fordons- och transportprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen:  
600 poäng

Åk 1 Åk 2 Åk 3
POÄNG

HT VT HT VT HT VT

Svenska 1 / SVA 1 50 50 100

Engelska 5 50 50 100

Matematik 1a 50 50 100

Historia 1a1 25 25 50

Samhällskunskap 1a1 25 25 50

Religionskunskap 1 50 50

Naturkunskap 1a1 50 50

Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100

Programgemensamma ämnen: 400 poäng POÄNG

Fordons- och transportbranschens villkor 
och arbetsområden 100 100 200

Fordonsteknik – introduktion 100 100 200

Inriktningkurser – Transportteknik: 500 poäng POÄNG

Yrkestrafik 1a 100 100 200

Yrkestrafik 1b 150 150 300

Inriktningkurser – Lärling: 400 poäng POÄNG

Personbilar – basteknik 50 50 100

Personbilar – service och underhåll 1 50 50 100

Personbilar – service och underhåll 2 50 50 100

Personbilar – verkstad och elteknik 50 50 100

Fördjupningskurser – Transportteknik: 1000 poäng POÄNG

Fordonskombinationer – godtransporter 100 100 200

Godstrafik 50 50 50 50 200

Godstransporterspecialisering 25 50 25 100

Maskinell godshantering 50 50 50 50 200

Engelska 6 50 50 100

Svenska 2 50 50 100

Svenska 3 50 50 100

Fördjupningskurser – Lärling: 800 poäng POÄNG

Bromsar, kaross och chassi 100 100 200

El- och hybridfordon 1 50 50 100

El- och hybridfordon 2 50 50 100

Motor och kraftöverföring 150 150 300

Service och bemötande 1 50 50 100

Individuella val: 200 poäng 100 100 200

Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100
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Totalt 2800 poängMed reservation för ändringar

Transportteknik
Älskar du att sitta bakom ratten? Fundera då om denna inriktning kan vara något för  

dig. Du lär dig trafikkunskap, transportsystem och logistik för arbete som yrkesförare.  

Samtidigt lär du dig köra, lasta, lossa och hantera gods. Du kommer också lära dig enklare 

reparationer av transportfordon. 

Lärlingsutbildning som mekaniker
Du som väljer fordons- och transportprogrammets inriktning personbilsteknik får  

kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen är  

upplagd som en lärlingsutbildning, vilket innebär att minst hälften av utbildningen  

genomförs på en arbetsplats.

Inriktningar

EFTER PROGRAMMET

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver 

då läsa två kurser i svenska/svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att 

använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.

Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel yrkeschaufför av olika slag, samt lager- och  

terminalarbetare eller logistiker.

Utbildningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker.

Fordons- och transportprogrammet / Malmenskolan i Grängesberg / 2023Fordons- och transportprogrammet / Malmenskolan i Grängesberg / 2023
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Ludvika
VBU Högbergsskolan 

VBU Högbergsskolan är den största gymnasieskolan på VBU och ligger på Högberget  

i Ludvika, lagom nära och lagom långt bort från allt. Högbergsskolan är delad på två olika  

enheter: Hö1 – dit EK-, ES-, FS- och SA-programmet tillhör, samt Hö2 – dit EE-, IN-, NA och 

TE-programmet tillhör.

Hitta till oss: Bergsgatan 17, Ludvika
2524
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Ekonomiprogrammet passar dig som vill studera vidare inom  

ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden�

Du som väljer Ekonomiprogrammet får en bra grund för högre studier samtidigt som du  

kan välja att börja arbeta som gymnasieekonom direkt efter gymnasiet. VBU examinerar 

diplomerade gymnasieekonomer, vilket både är en kvalitetssäkring av vår verksamhet och 

ett mervärde vid anställning. 

På Ekonomiprogrammet läser du företagsekonomi med bland annat bokföring. Du läser 

även juridik där du lär dig att bedöma olika juridiska problem. I årskurs 3 får du driva ett 

UF-företag under läsåret där du lär dig om entreprenörskap genom att starta, driva och  

avveckla ditt företag.

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Ekonomi / Juridik

Examen: Högskoleförberedande program

Var: VBU Högbergsskolan i Ludvika

Om utbildningen: Möjlighet till diplomering som  

gymnasieekonom

Under utbildningen: Ekonomiprogrammet har kontakter 

med många olika slags företag och organisationer inom 

Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Kontaktperson 

Nils-Erik Nilsson, 070-229 93 78 

nils-erik.nilsson@vbu.ludvika.se

Vill du starta  och driva  UF-företag? 

”Tova Jansson, EK19

Det viktigaste jag lärt mig på EK-programmet är just om ekonomi och 

företagande på olika nivåer. Efter studenten vill jag plugga vidare till 

civilekonom på högskola.
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Ekonomiprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen:  
1250 poäng

Åk 1 Åk 2 Åk 3
POÄNG

HT VT HT VT HT VT

Svenska 1 / SVA 1 50 50 100

Svenska 2 / SVA 2 50 50 100

Svenska 3 / SVA 3 50 50 100

Engelska 5 50 50 100

Engelska 6 50 50 100

Samhällskunskap 1b 50 50 100

Samhällskunskap 2 50 50 100

Matematik 1b 50 50 100

Matematik 2b 50 50 100

Historia 1b 50 50 100

Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100

Naturkunskap 1b 50 50 100

Religionskunskap 1 50 50

Programgemensamma ämnen: 350 poäng POÄNG

Företagsekonomi 1 50 50 100

Privatjuridik 50 50 100

Moderna språk 50 50 100

Psykologi 1 50 50

Inriktningskurser – Ekonomi: 300 poäng POÄNG

Entreprenörskap och företagande 50 50 100

Företagsekonomi 2 50 50 100

Matematik 3b 50 50 100

Inriktningskurser – Juridik: 300 poäng POÄNG

Filosofi 1 50 50

Affärsjuridik 50 50 100

Rätten och samhället 50 50 100

Psykologi 2a 50 50

Inriktningkurser – Ekonomi: 300 poäng POÄNG

Affärsjuridik 50 50 100

Marknadsföring 50 50 100

Internationell ekonomi 50 50 100

Fördjupningskurser – Juridik: 300 poäng POÄNG

Företagsekonomi 2 50 50 100

Marknadsföring 50 50 100

Entreprenörskap och företagande 50 50 100

Individuella val: 200 poäng 100 100 200

Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100
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Totalt 2500 poängMed reservation för ändringar

Ekonomi
Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi och företagande.  

Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder samt företagens 

roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder för att lösa problem i företag:  

inriktningen ger dig kunskaper i områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring 

men också ledarskap och organisation. Samtidigt får du insikt i människors sätt att  

tänka, känna, handla och samspela med andra människor. 

Juridik
Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur vår  

lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och 

bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Du får också 

kunskap om våra grundlagar och EU-rätten. En annan viktig del är affärsjuridik där du 

fördjupar dig i hur lagar och avtal påverkar olika affärsförhållanden. 

Inriktningar

EFTER PROGRAMMET

Programmet för den som efter högskolestudier vill arbeta med kreativa och analytiska arbetsuppgifter  

i olika slags företag eller inom juridik, lag och rätt. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskole- 

utbildning är det viktigt att planera dina studier. 

Efter utbildningen kan du fortsätta utveckla dig inom följande yrken: marknadsförare, projektledare,  

revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom.

Efter utbildningen kan du fortsätta utveckla dig inom följande yrken: jurist, advokat, polis, åklagare, 

frivårdsinspektör, ombudsman, lärare eller socionom.
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Är du händig och bra på logiskt tänkande? Intresserad av teknik, el och  

programmering? Då kan El- och energiprogrammet vara någonting för dig!

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Du kan 

börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan 

också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskola. Du kan välja en av två 

inriktningar – automation eller elteknik. Du utbildas i att ta hand om samhällsviktiga 

funktioner inom produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. 

Du får också lära dig att utföra arbetsuppgifter inom data- och kommunikationsteknik 

samt IT-infrastruktur. Programmet förbereder dig för arbetslivet med en gedigen teknik- 

utbildning, men du får också träna på svenska och engelska i tal och skrift, på social  

kompetens och på service och säkerhetstänkande. Behovet av kunniga tekniker är mycket 

stort och idag får de flesta eleverna arbete direkt efter avslutad utbildning.

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet

Inriktningar: Automation / Elteknik

Examen: Yrkesexamen

Var: VBU Högbergsskolan i Ludvika

Om utbildningen: Ett högskoleförberedande program,  

där möjlighet att välja enbart yrkesinriktning är finns.

Praktik: 15 veckors praktik ingår

Kontaktperson 

Jenny Ungsgård, 0240–56 59 54 

jenny.ungsgard@vbu.ludvika.se”Juli Harja, EE18

Det viktigaste EE gav mig var utbildningen: jag kunde absolut ingenting om el när jag  

började gymnasiet, men jag kom därifrån med ett stipendium och ett jobb dagen efter  

studenten. Mina planer just nu är att jobba kvar på Ovako i Smedjebacken i några år och 

sen får vi se om jag orkar plugga i framtiden, mitt drömyrke är polis eller advokat.

Certifierad för  ETG och Teknik- college 
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El- och energiprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen:  
600 poäng

Åk 1 Åk 2 Åk 3
POÄNG

HT VT HT VT HT VT

Engelska 5 50 50 100

Historia 1a1 25 25 50

Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100

Matematik 1a 50 50 100

Naturkunskap 1a1 50 50

Religionskunskap 1 50 50

Samhällskunskap 1a1 25 25 50

Svenska 1 / SVA 1 50 50 100

Programgemensamma ämnen: 400 poäng POÄNG

Elektromekanik 50 50 100

Energiteknik 1 50 50 100

Datorteknik 1a 50 50 100

Mekatronik 1 50 50 100

Inriktningkurser – Automation: 400 poäng POÄNG

Mät- och reglerteknik 50 50 100

Praktisk ellära 50 50 100

Mät- och styrteknik 50 50 100

Programmerbara styrsystem 25 25 50 100

Fördjupningskurser – Automation: 800 poäng POÄNG

Mekatronik 2 50 50 100

Elkraftsteknik 50 50 100

Industriautomation 50 50 100

Elinstallationer 50 50 50 50 200

Ellära 1 50 50 100

Underhåll – mekatronik 50 50 100

Elmotordrivsystem 50 50 100

Svenska 2 25 75 100

Svenska 3 50 50 100

Engelska 6 50 50 100

Individuella val: 200 poäng 100 100 200

Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100
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Inriktningkurser – Elteknik: 500 poäng POÄNG

Elkraftteknik 50 50 100

Praktisk ellära 50 50 100

Elinstallationer 50 50 50 50 200

Kommunikationsnät 1 50 50 100

Fördjupningskurser – Elteknik: 700 poäng POÄNG

Belysningsteknik 50 50 100

Elmotorstyrning 50 50 100

Fastighetsautomation 1 50 50 100

Servicekunskap 50 50 100

Data- och medianät 50 50 100

Larm-, övervakning- och säkerhetssystem 50 50 100

Ellära 1 50 50 100

Svenska 2 25 75 100

Svenska 3 50 50 100

Engelska 6 50 50 100
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Totalt 2800 poängMed reservation för ändringar

Automation
Tekniskt intresserad, händigt lagd, bra på logiskt tänkande och gillar el och programmering 

– är det egenskaper som passar in på dig? Då kan inriktning automation vara något för dig. 

Här lär du dig om industriautomation, mät- och styrteknik, mekatronik och datorteknik. 

Elteknik
Elteknik passar dig som är intresserad av teknik och vill jobba med ett serviceinriktat yrke. 

Här blandas teori med praktik för att på bästa sätt förbereda dig för yrkeslivet. Du lär dig 

att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt  

kommunikationsnät. 

Inriktningar

EFTER PROGRAMMET

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver 

då läsa ytterligare två kurser i svenska/svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid 

rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. automationstekniker, industrielektriker eller processtekniker.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som exempelvis installationselektriker, industrielektriker eller larmtekniker.
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Vill du utveckla din kreativitet och få stora valmöjligheter inför  

högre studier? Då kan Estetiska programmet vara något för dig�

På det Estetiska programmet får du en kombination av teoretiska studier och möjlighet att 

fokusera på ditt kreativa uttryck inom bild och media. Estetiska programmet är högskole-

förberedande och du får behörighet till de flesta högskoleutbildningar inom de konstnär-

liga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Kreativa människor med goda 

kunskaper inom bild- och mediaområdet, samt kunskap om färg, form och kommunikation 

behövs i allt fler yrken och sammanhang. 

Du som elev arbetar praktiskt och teoretiskt inom konstens alla områden. Du arbetar både 

individuellt och i grupp för att skapa, uppleva och tolka konst och kultur i olika former. Du 

lär dig om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och  

i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Under din tid  

på Estetiska programmet kommer du att få använda dina kunskaper i utställningar,  

evenemang och filmvisningar.

Estetiska programmet

Estetiska programmet

Inriktning: Bild – med media

Examen: Högskoleförberedande program

Var: VBU Högbergsskolan i Ludvika

Under utbildningen: Vi samarbetar med yrkesverksamma 

konstnärer och fotografer och vi jobbar ofta med skarpa 

projekt mot föreningsliv och kommun. Vi har en internatio-

nell filmvecka, då arbetar vi tillsammans med elever från 

andra länder här på plats hos oss i Ludvika; vi och våra 

filmer deltar i ungdomsfilmfestivaler runt om i världen.

Kontaktperson 

Marija Ratkovic Vidakovic, 070-6690 215 

marija.ratkovicvidakovic@vbu.ludvika.se

Unik inriktning  i Dalarna:  Bild – med media!

”Joline Witteberg Barret, ES17

På ES-programmet fick jag verkligen ett bättre självförtroende. Det gav mig en  

trygg plats att prova olika saker på och få utforska det kreativa på ett roligt sätt.  

De fantastiska lärarna jag hade motiverade mig att själv bli lärare. Så nu studerar  

jag på Uppsala Universitet för att bli gymnasielärare.

Estetiska programmet / Högbergsskolan i Ludvika / 2023Estetiska programmet / Högbergsskolan i Ludvika / 2023



36 37

Estetiska programmet

Bild – med media
På Estetiska programmets bildinriktning får du lära dig uttryck och kommunikation med 

bild och form. Du får lära dig om bildens roll i samhället, om designens färg, form och 

funktion, du får göra utställningar och samarbeta med andra i olika projekt. Du lär dig 

olika tekniker för att framställa två- och tredimensionella konstverk. Du får också lära dig 

att använda moderna, digitala verktyg för att uttrycka dig.

Vill du skapa samtidigt som du är mer intresserad av digitala uttryck? Då kan du lägga till 

mediekurser som kommer att ge dig kunskap om digitala medier (med fokus på film) ur ett 

estetiskt perspektiv, där ljud, bilder och berättande står i centrum. Du får också möjlighet 

att delta i olika internationella projekt, som till exempel filmfestivaler och workshops.

Inriktning

EFTER PROGRAMMET

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. 

Hos oss kan du t.ex. välja Matematik 2b som programfördjupning.

Med det estetiska programmet som grund kan du läsa vidare till exempelvis konstnär, grafisk designer, 

fotograf, filmare, producent, arkitekt eller lärare och mycket annat.

Gymnasiegemensamma ämnen:  
1150 poäng

Åk 1 Åk 2 Åk 3
POÄNG

HT VT HT VT HT VT

Engelska 5 50 50 100

Engelska 6 50 50 100

Historia 1b 50 50 100

Historia 2 - kultur 50 50 100

Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100

Matematik 1b 50 50 100

Naturkunskap 1b 50 50 100

Samhällskunskap 1b 50 50 100

Religionskunskap 1 50 50

Svenska 1 / SVA 1 50 50 100

Svenska 2 / SVA 2 50 50 100

Svenska 3 / SVA 3 50 50 100

Programgemensamma ämnen: 150 poäng POÄNG

Estetisk kommunikation 1 50 50 100

Konstarterna och samhället 25 25 50

Inriktningskurser – Bild: 400 poäng POÄNG

Bild och form 1b 50 50 100

Bild 50 50 100

Bildteori 50 50 100

Form 50 50 100

Fördjupningskurser – Bild: 500 poäng POÄNG

Matematik 2b / Animation 50 50 100

Bild- och formspecialisering /  
Film- och tv-produktion 50 50 100

Dramapedagogik / Fotografisk bild 1 50 50 100

Formgivning 1 / Medieproduktion 1 100 100

Formgivning 2 / Medieproduktion 2 100 100

Individuella val: 200 poäng 100 100 200

Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100
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Totalt 2500 poängMed reservation för ändringar
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(Tidigare Handels och administrationsprogrammet) Programmet med  

fokus på digital handel, hållbarhet, marknadsföring och försäljning�

FS-programmet passar dig som är intresserad av handel, försäljning, marknadsföring, 

varuhantering samt hur man startar eget företag. Handel finns i många olika branscher 

och former och är en länk mellan tillverkare och konsument. Försäljning och service finns i 

många olika branscher och kan bedrivas lokalt och globalt, fysiskt och digitalt. Hos oss får 

du utveckla dina förmågor inom försäljning, ledarskap och marknadsföring genom teori 

och praktik. Välkommen till programmet med flera valmöjligheter!

Försäljnings- och 
serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet

Examen: Yrkesexamen butikssäljare

Var: VBU Högbergsskolan i Ludvika

Om utbildningen: Ett högskoleförberedande program,  

där möjlighet att välja enbart yrkesinriktning är finns.

Under utbildningen: I åk 3 startar du ditt eget företag 

inom konceptet Ung företagsamhet.

Praktik: 15 veckors praktik ingår

Kontaktperson 

Carina Karlsson Flink, 070-277 41 90  

carina.karlssonflink@vbu.ludvika.se

Du får yrkesexamen, 
samt grundläggande 

högskolebehörighet!

2021

SM-silver
Årets 
vara
2021

Årets
UF-företag
 Dalarna

Sveriges
bästa

säljare
2022

”Josefine Ramström

Jag vann yrkes-SM i butiks försäljning, 

Svensk mästare 2022.
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Försäljnings- och serviceprogrammet

Företagssäljare
Som elev på FS-programmet kommer du göra APL, praktik och starta ditt eget företag  

inom konceptet Ung företagsamhet. Du lär dig att möta människor och kommunicera på  

ett anpassat sätt. Du får lära dig om entreprenörskap, marknadsföring och ekonomi  

– allt blandat med både teori och praktiska övningar. 

Inriktning

EFTER PROGRAMMET

Med både en yrkesexamen och en grundläggande högskolebehörighet har du stora möjligheter att välja 

om du vill jobba efter studenten eller fortsätta att läsa vidare på högskola eller yrkeshögskola. Om du vill 

ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Välkommen till 

programmet som ger dig en spännande framtid med många valmöjligheter! När du gått ut och tagit din 

yrkesexamen får du tillgodoräkna dig ett års erfarenhet av branschen och får således en högre ingångs-

lön inom handelssektorn.

När du tar examen kan du arbeta i många branscher med t.ex. inköp, logistik, försäljning, marknadsföring 

eller digital handel. Många av våra elever får ett arbete genom sin praktik som sedan leder till en  

anställning efter examen.

Gymnasiegemensamma ämnen:  
600 poäng

Åk 1 Åk 2 Åk 3
POÄNG

HT VT HT VT HT VT

Svenska 1/ SVA 1 50 50 100

Engelska 5 50 50 100

Historia 1a1 50 50

Matematik 1a 50 50 100

Religionskunskap 1 50 50

Naturkunskap 1a1 50 50

Samhällskunskap 1a1 50 50

Idrott & Hälsa 1 25 25 25 25 100

Programgemensamma ämnen: 900 poäng POÄNG

Branschkunskap inom handel 50 50 100

Entreprenörskap 50 50 100

Information & kommunikation 1 50 50 100

Servicekunskap 1 50 50 100

Affärsutveckling och ledarskap 100 100

Inköp 50 50 100

Personlig försäljning 1 50 50 100

Praktisk marknadsföring 1 50 50 100

Handel och hållbar utveckling 50 50 100

Programfördjupning – Företagssäljare: 700 poäng POÄNG

Engelska 6 50 50 100

Svenska 2 / SVA 2 50 50 100

Mat och butik 1 50 50 100

Ledarskap och organisation 100 100

Besöksnäringen 50 50 100

Entreprenörskap & företagande 50 50 100

Personlig försäljning 2 50 50 100

Praktisk marknadsföring 2 50 50 100

Utställningsdesign 1 50 50 100

Individuella val: 200 poäng 50 50 100

Svenska 3 / SVA 3 50 50 100

Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100

Totalt 2800 poängMed reservation för ändringar
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Vill du ha ett praktiskt arbete? Då kan du välja att plugga på  

Industritekniska programmet� VBU:s goda kontakter med närings- 

livet ger dig möjlighet att börja arbeta direkt efter studenten� 

Många jobb i dagens svenska industri kräver kompetens inom bland annat styrning och 

programmering av maskiner. Det får du lära dig i vår moderna verkstad. Här finns till  

exempel CNC-svarv, svetsrobot, kantpress och mycket annat. Under studietiden väljer du 

att inrikta dig mot jobb som underhållstekniker, CNC-operatör eller svetsare. Mycket av  

lärandet sker under praktiken ute på företag. Praktiken ger dig kunskaper, men även  

viktiga kontakter för framtiden.

Industritekniska 
programmet

Industritekniska programmet

Inriktningar: Driftsäkerhet och underhåll /  

Produkt- och maskinteknik / Svetsteknik

Examen: Yrkesexamen

Var: VBU Högbergsskolan i Ludvika

Om utbildningen: Ett högskoleförberedande program,  

där möjlighet att välja enbart yrkesinriktning är finns.

Under utbildningen: Möjlighet att välja  

högskoleförberedande kurser.

Praktik: 15 veckors praktik ingår

Övrigt: Certifierad för Teknikcollege

Kontaktperson 

Amanda Hellqvist, 0240–866 03 

amanda.hellqvist@vbu.ludvika.se

Garanterat  sommarjobb efter det första läsåret 

”Jonnah Eriksson, IN18

Det viktigaste IN-programmet gav mig var att förbereda mig  

för vuxenlivet. Jag fick med mig kunskap och förståelse för hur ett  

industriarbete fungerar. Vi fick också komma ut på riktiga arbetsplatser  

under våra praktikveckor, för att se hur verkligheten faktiskt såg ut. 
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Driftsäkerhet och underhåll 
Detta är en bred verkstadsutbildning som ger dig kunskaper om hur maskiner är uppbyggda, 

fungerar och styrs effektivt och hur man servar och underhåller industriutrustningen.  

Du lär dig också om strategiskt och systematiskt underhåll. 

Produkt- och maskinteknik 
Gillar du digitala maskiner och vill arbeta praktiskt med dem? Denna inriktning fokuserar 

precis på detta. Du skapar dig mycket breda och djupa kunskaper inom verkstadsteknik 

och industriteknisk produktion. Du lär dig allt ifrån att hantera verktyg och industriella 

utrustningar på korrekt sätt, till att bearbeta olika typer av material i både manuella och 

datorstyrda maskiner. Här ingår även datorprogrammen CAD och CAM.  

Svetsteknik
Denna inriktning är för dig som är kreativ och tycker att det verkar kul att svetsa. Du lär 

dig använda svetstekniker (kälfog och stumfog samt rörsvetsning i olika metoder) och 

plåtbearbetning. Du får också kunskap i olika datorstyrda skär- och gasmaskiner men 

även andra plåtbearbetningsmetoder.  

Inriktningar

EFTER PROGRAMMET

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver 

då läsa ytterligare två kurser i svenska/svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid 

rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. automationsmekaniker, servicemekaniker  

underhållsmekaniker, resemontör eller industrirörmontör. 

Inriktningen ger dig möjlighet till att få jobb som CNC-operatör, maskinreparatör, produktionstekniker  

eller verktygsmakare.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. svetsare, plåtslagare eller resemontör.
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Industritekniska programmet

Gymnasiegemensamma ämnen:  
600 poäng

Åk 1 Åk 2 Åk 3
POÄNG

HT VT HT VT HT VT

Engelska 5 50 50 100

Historia 1a1 25 25 50

Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100

Matematik 1a 50  50 100

Naturkunskap 1a1 50 50

Religionskunskap 1 25 25 50

Samhällskunskap 1a1 25 25 50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 50 50 100

Programgemensamma ämnen: 400 poäng POÄNG

Industritekniska processer 1 75 25 100

Människan i industrin 1 25 25 25 25 100

Produktionskunskap 1 25 25 25 25 100

Produktionsutrustning 1 100 100

Inriktningskurser – Produkt- och maskinteknik: 300 poäng POÄNG

Datorstyrd produktion 1 100 100

Produktutveckling 1 30 30   40 100

Produktutrustning 2 30 20 20 30 100

Inriktningskurser – Driftsäkerhet och underhåll: 400 poäng

Avhjälpande underhåll 1 30 30 40 100

Underhåll – driftsäkerhet 25 50 25 100

Underhåll – elteknik 50 50 100

Underhåll – lager och smörjteknik 25 25 25 25 100

Inriktningskurser – Svetsteknik: 400 poäng POÄNG

Tillverkningsunderlag 1 50 25 25 100

Svets grund 100 100

Kälsvets 1 50 50 100

Produktutveckling 1 40 40 20 100

Fördjupningskurser – Driftsäkerhet och underhåll: 800 poäng POÄNG

Tillverkningsunderlag 1 50 25 25 100

Produktionsutrustning 2 40 20 20 20 100

Produktutveckling 1 50 25 25 100

Cad 1 50 50

Cad 2 25 25 50

Underhåll, transmissioner och uppriktning 25 25 25 25 100

Underhåll, hydraulik och pneumatik 20 20 20 40 100

Svets grund 25 25 25 25 100

Industriteknisk fördjupning 25 25 50

Interna transporter 50 50

Fördjupningskurser – Svetsteknik: 800 poäng POÄNG

Kälsvets 1 10 35 35 10 10 100

Kälsvets 1 20 20 40 10 10 100

Kälsvets 2 20 20 30 30 100

Kälsvets 2 75 25 100

Produktionsutrustning 2 20 40 20 20 100

Stumsvets 1 25 30 25 20 100

Stumsvets 1 30 30 30 10 100

Interna transporter 50 50

Cad 1 50 50

Fördjupningskurser – Produkt- och maskinteknik: 900 poäng POÄNG

Interna transporter 50 50

CAD/CAM 60 40 100

Cad 1 50 50

Cad 2 50 50

Datorstyrd produktion 2 100 100

Datorstyrd produktion 3 25 75 100

Datorstyrd produktion 4 20 20 40 20 100

Industriteknisk fördjupning 50 50

Tillverkningsunderlag 1 50 25 25 100

Materialkunskap 1 25 25 25 25 100

Produktionsutrustning 3 20 20 60 100

Individuella val: 200 poäng 100 100 200

Gymnasiearbete: 100 poäng 100 100

IN
R

IK
TN

IN
G

:  
PR

O
D

U
K

T-
 O

CH
 M

A
SK

IN
TE

K
N

IK

IN
R

IK
TN

IN
G

:  
D

R
IF

TS
Ä

K
ER

H
ET

 O
CH

 U
N

D
ER

H
Å

LL
IN

R
IK

TN
IN

G
: 

SV
ET

ST
EK

N
IK

Totalt 2500 poängMed reservation för ändringar

Åk 1 Åk 2 Åk 3
POÄNG

HT VT HT VT HT VT
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Gillar du att söka vetenskapliga svar på kluriga problem?  

Då kommer du att känna dig hemma på Naturvetenskapsprogrammet,  

en utbildning som blandar teori, laborationer och fältstudier�

Om läkare, biolog, ingenjör, kemist eller veterinär låter som din framtid ska du välja natur. 

Som naturvetare har du många dörrar öppna mot vidare studier och kvalificerade jobb,  

eftersom natur är det program som ger dig bredast behörighet till högre utbildningar.  

Kärnan i programmet är det vetenskapliga förhållningssättet – att se samband mellan  

ämnesområden, teori och verklighet. Under laborationer och fältstudier får du utveckla  

din förmåga att upptäcka, tolka och redovisa resultat. Du lär dig om fysikaliska fenomen 

och skeenden samt om kemiska processer. Utbildningen har mycket fokus på matematik 

och hur matematik kan hjälpa till att beskriva olika fenomen i naturen. Du lär dig också om 

naturvetenskapens historia, hur naturvetenskap och samhällsutveckling påverkar varandra 

samt om naturvetenskapens roll i miljöfrågor.

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning: Naturvetenskap

Examen: Högskoleförberedande program

Var: VBU Högbergsskolan i Ludvika

Under utbildningen: Speciellt fokus på Astronomi,  

Ekologi och Miljökemi! Exkursioner och studieresor ingår,  

t.ex. till Öland och Öddö.

Kontaktperson 

David Rindeskog, 0240-56 59 76  

david.rindeskog@vbu.ludvika.se

Bred utbildning  för dig som vill läsa vidare på universitet eller högskola.

”Filip Hedlund, NA15

På NA-programmet upplevde jag aldrig att jag försvann i mängden trots 

att vi var en rätt stor klass. Alla lärare där jobbar aktivt med att sätta upp 

mål och föreslå vägar att nå dit under kurserna. Idag läser jag på läkar-

programmet vid Umeå universitet. 
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Naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen:  
1150 poäng

Åk 1 Åk 2 Åk 3
POÄNG

HT VT HT VT HT VT

Engelska 5 50 50 100

Engelska 6 50 50 100

Historia 1b 50 50 100

Idrott och hälsa 1 23 23 18 18 18 100

Matematik 1c 100 100

Matematik 2c 100 100

Matematik 3c 100 100

Religionskunskap 1 50 50

Samhällskunskap 1b 50 50 100

Svenska 1 / SVA 1 50 50 100

Svenska 2 / SVA 2 50 50 100

Svenska 3 / SVA 3 50 50 100

Programgemensamma ämnen: 450 poäng POÄNG

Biologi 1 50 50 100

Fysik 1 75 75 150

Kemi 1 50 50 100

Moderna språk 50 50 100

Inriktningskurser – Naturvetenskap: 400 poäng POÄNG

Biologi 2 50 50 100

Fysik 2 50 50 100

Kemi 2 50 50 100

Matematik 4 100 100

Fördjupningskurser – Naturvetenskap: 200 poäng (två av nedanstående kurser väljs) POÄNG

Ekologi 50 50 100

Matematik 5 100 100

Miljökemi 50 50 100

Individuella val: 200 poäng 100 100 200

Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100
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Totalt 2500 poängMed reservation för ändringar

Naturvetenskap
Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, 

kemiska processer och matematik. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier som 

delar av historien och aktuell forskning. Du får också lära dig att tänka kritiskt, föra logiska 

resonemang och värdera olika påståenden, både praktiskt och teoretiskt. Experiment,  

laborationer, fältstudier och andra praktiska moment är vanliga inslag i utbildningen.  

Vet du att detta program är en av Sveriges äldsta gymnasieinriktningar?

Inriktning

EFTER PROGRAMMET

Naturvetenskapsprogrammet leder till en högskoleförberedande examen. Om du vill ha särskild behörighet 

till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. 

Inriktningen ger dig efter vidare studier möjlighet till många olika slags jobb. Vill du kanske bli  

läkare, biomedicinsk analytiker, optiker, veterinär, tandläkare, farmakolog eller landskapsarkitekt?  

Möjligheterna är många! 
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Samhällvetenskapsprogrammet – ett högskoleförberedande 

program för dig som är intresserad av människan och samhället�

Utbildningen ger en bra grund för studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område 

inför vidare högskole- och universitetsstudier. Du som väljer att läsa Samhällsvetenskaps-

programmet vidgar dina vyer kring de relationer, konflikter och möjligheter som har sin 

grund i människors beteende inom till exempel politik, ekonomi, religion och media.  

Undervisningen handlar om att förstå omvärlden. Fokus ligger på läsande, skrivande, 

muntlig framställning samt diskussion och debatt.

Samhällsvetenskaps- 
programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Beteendevetenskap / Media /  

Samhällsvetenskap (med profil kriminologi)

Examen: Högskoleförberedande program

Var: VBU Högbergsskolan i Ludvika

Kontaktpersoner 

Christian Brattström, 0703635006 

christian.brattstrom@vbu.ludvika.se 

Magnus Barkskog, 070-338 60 05 

magnus.barkskog@vbu.ludvika.se

Vill du öka  dina kunskaper om  
samhällsförhållanden  

i Sverige och  världen? 

”Thea Blomquist, SA16

SA-programmet gav mig goda ämneskunskaper, träning i att tänka  

kritiskt och jobba vetenskapligt. Läser du SA så får du mycket stora  

valmöjligheter inför framtiden. Idag studerar jag historia, journalistik  

och filosofi vid Uppsala Universitet.
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Beteendevetenskap 
Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse 

för hur människor handlar som individer och samhällsmedborgare med fokus på konflikt-

hantering och grupprocesser. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap, som 

också är en viktig kunskap i många yrken. Med andra ord utvecklar du förmågan att se  

samband och bakgrund till reaktioner och handlingar i olika sociala sammanhang. 

Media 
Du lär dig om mediernas roll i samhället, medieteknik, journalistik, information, reklam 

och interaktiva kommunikationsformer. Du studerar hur medier påverkar människors 

åsikter och omvärldsuppfattning. Samtidigt kommer du också genomföra projekt från idé till 

färdig produkt vilket kan röra sig om tidningar, evenemang eller informationskampanjer. 

Sist men inte minst kommer du utveckla din förmåga till samarbete och entreprenörsanda 

genom att jobba på ditt kritiska tänkande, att ta egna initiativ och eget ansvar.

Samhällsvetenskap (med profil kriminologi)
Den samhällsvetenskapliga inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om olika samhälls-

strukturer och människans olika livsvillkor i nutid och dåtid. Du fördjupar dig bland annat 

i ämnena samhällskunskap, historia och religion. Här får du också läsa ämnet kriminologi, 

läran om brott, som är ett tvärvetenskapligt ämne som också kommer att genomsyra de 

övriga kurserna på inriktningen. Du får jobba med olika projekt och undersökningar som 

tränar dig på det vetenskapliga arbetssättet. Här får du en bred bas att stå på inför dina 

vidare universitetsstudier.

Inriktningar

EFTER PROGRAMMET

Programmet för dig som räknar med att studera vidare på universitet eller högskola och som är intresserad 

av samhällsfrågor i vid bemärkelse. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det 

viktigt att planera dina studier. 

Yrken som kanske kan intressera dig om du väljer denna inriktning är: polis, jurist, psykolog, socionom, 

lärare eller kriminalvårdare.

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer media: kommunikatör, webbredaktör, journalist, 

informatör eller fotograf.

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer samhällsvetenskap kan vara: polis, kriminolog, 

socionom, statsvetare, utredare, diplomat, jurist eller lärare.
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Samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen:  
1150 poäng

Åk 1 Åk 2 Åk 3
POÄNG

HT VT HT VT HT VT

Engelska 5 50 50 100

Engelska 6 50 50 100

Historia 1b 50 50 100

Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100

Matematik 1b 50 50 100

Matamatik 2b 50 50 100

Naturkunskap 1b 50 50 100

Religionskunskap 1 50 50

Samhällskunskap 1b 50 50 100

Svenska 1 / SVA 1 50 50 100

Svenska 2 / SVA 2 50 50 100

Svenska 3 / SVA 3 50 50 100

Programgemensamma ämnen: 300 poäng POÄNG

Filosofi 1 25 25 50

Moderna Språk 50 50 50 50 200

Psykologi 1 25 25 50

Inriktningskurser – Beteendevetenskap: 450 poäng POÄNG

Kommunikation     50 50 100

Psykologi 2a 25 25 50

Samhällskunskap 2 50 50 100

Sociologi 50 50 100

Ledarskap och organisation 50 50 100

Inriktningskurser – Medier, information och kommunikation: 350 poäng POÄNG

Journalistik, reklam och information 1 50 50 100

Medieproduktion 1 50 50 100

Medier, samhälle och kommunikation 1 50 50 100

Psykologi 2 25 25 50

Inriktningskurser – Samhällsvetenskap: 450 poäng POÄNG

Geografi 1 50 50 100

Historia 2 50 50 100

Samhällskunskap 2 50 50 100

Samhällskunskap 3 50 50 100

Religionskunskap 2 50 50

Fördjupningskurser – Beteendevetenskap: 300 poäng POÄNG

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering 50 50 100

Etnicitet och kulturmöten 50 50 100

Psykologi 2b 50 50

Religionskunskap 2b 50 50

Fördjupningskurser – Medier, information och kommunikation: 400 poäng POÄNG

Textkommunikation 50 50 100

Medieproduktion 2 50 50 100

Film- och TV-kunskap 50 50

Film- och TV-produktion 50 50 100

Fördjupningskurser – Samhällsvetenskap: 300 poäng POÄNG

Sociologi 50 50 100

Historia 3 50 50 100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering/Kriminologi 50 50 100

Individuella val: 200 poäng 100 100 200

Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100
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Totalt 2500 poängMed reservation för ändringar

Åk 1 Åk 2 Åk 3
POÄNG

HT VT HT VT HT VT
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Du som är intresserad av teknik, design eller programmering  

och vill ha många dörrar öppna till högre studier  

– välj Teknikprogrammet på VBU!

Vår värld idag har vuxit fram genom tekniska framsteg som har gått nästan ofattbart 

snabbt under det sista århundradet. Många av de problem och utmaningar vi står inför 

idag kommer också att kunna lösas via ytterligare tekniska landvinningar. Det är elever 

från utbildningar som vi erbjuder här på Teknikprogrammet vid VBU som kommer att leda 

världen mot dessa framsteg! Efter avslutad utbildning hos oss på VBU har du möjlighet att 

bli behörig till samtliga högre utbildningar. Dessutom blir du behörig till att läsa det fjärde 

året som leder till en gymnasieingenjörsexamen och därmed en snabb väg in till arbetslivet 

om du skulle önska det.

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Inriktning: Teknikvetenskap /  

Design- och produktutveckling /  

Informations- och medieteknik / Produktionsteknik 

Examen: Högskoleförberedande program

Var: VBU Högbergsskolan i Ludvika

Om utbildningen: Certifierat som Teknikcollege

Under utbildningen: Möjlighet till specialisering  

i astronomi, garanterat sommarjobb efter årskurs 1.

Kontaktperson 

Thomas Bergström, 0240-865 41 

thomas.bergstrom@vbu.ludvika.se

Möjlighet till  utlandspraktik  i årskurs 3

”Filip Karlsson, TE18

Det viktigaste som Teknikprogrammet gav mig, var en stabil grund inför arbetslivet.  

I nuläget jobbar jag som montör/maskinoperatör på Hitachi ABB och tillverkar så kallade 

avledare – ett jobb som jag fick direkt efter gymnasiet. Men jag har ändå möjlighet att 

kunna plugga vidare om jag vill längre fram i tiden. Det finns mycket jag kan tänka mig 

jobba inom och mycket som intresserar mig. Jag har många hobbys och en av de största  

är musiken.
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Teknikvetenskap 
Kurserna som ingår i Teknikvetenskap ger behörighet till samtliga ingenjörsutbildningar 

efter examen. På grund av detta så har vi på VBU valt att inte ge Teknikvetenskap som  

en separat inriktning. Vi anser att samtliga elever som läser Teknikprogrammet ska ha 

möjligheten att få denna behörighet alldeles oavsett vald inriktning. Som elev hos oss kan 

du därför läsa samtliga Teknikvetenskapliga kurser under ditt tredje år om du vill.

Design- och produktutveckling 
Denna inriktning ger dig kunskaper i design, konstruktion, cad och entreprenörskap och 

ger dig behörighet till samtliga ingenjörsutbildningar efter examen om du väljer att läsa 

kurserna matematik 4 och fysik 2. De kurserna kan du välja att läsa som fördjupningskurser. 

Kursen Bild och form 1a ingår som inriktningskurs och ger en bra grund för att utveckla 

färdigheter inom designområdet. 

Informations- och medieteknik 
I dagens samhälle används programmering överallt och på grund av detta ska  

programmering ingå obligatoriskt i grundskolan i Sverige. Denna inriktning ger dig en 

gedigen grund när det gäller programmering i alla former. Du kommer att programmera 

spel, hemsidor, databaser och mycket annat roligt. Du får också kunskap om hur datorer 

och nätverk är uppbyggda. Ett självklart val för den datorintresserade! Efter gymnasiet kan 

du gå vidare mot utbildningar såsom Playground Squad i Falun eller valfri högskoleutbildning, 

men du kan också börja jobba eller varför inte starta eget! I vår utbildning ingår UF  

(Ung Företagsamhet) där du får möjligheten att driva ett eget företag i årskurs 3!

Produktionsteknik
I denna inriktning får du kunskaper och färdigheter i produktion och företagande. Det inne-

bär att behandla automation, hur produktionslinjer styrs och produktionskunskaper inom 

olika områden. Ämnet produktionsteknik binder ihop konstruktion och produktion och du 

kommer få lära dig många olika arbetsuppgifter som förekommer i ett tillverkande företag; 

allt från att använda olika sorters datorstyrd utrustning till planering. 

Inriktningar

EFTER PROGRAMMET

Studier vid Teknikprogrammet kan ge fullständig behörighet till samtliga högskole-/universitetsutbildningar. 

Du blir också behörig till det fjärde året som VBU erbjuder, där du får en gymnasieingenjörsexamen. Elever 

som tagit examen från oss arbetar idag som egna företagare, forskare, chefer och mycket annat.  

Du kan bli precis vad du vill, kort och gott!

Inriktningen ger behörighet till samtliga ingenjörsutbildningar efter examen. Inriktningen ger dig en bra grund för fortsatta studier inom exempelvis industriell design, arkitektur,  

maskinteknik eller någon annan intressant ingenjörsutbildning vid våra universitet eller högskolor.

Efter gymnasiet kan du börja arbeta, men utbildningen ger dig framförallt behörighet till vidare studier 

inom många områden: du kan bli systemvetare, systemutvecklare, nätverkstekniker, datatekniker eller 

civilingenjör.

Efter gymnasiet är du förberedd på högre studier inom teknik. Exempel på yrken kan vara inom  

produktionsutveckling och robotteknik eller som automationsingenjör.
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Teknikprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen:  
1100 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 POÄNG

Engelska 5 100 100

Engelska 6 100 100

Historia 1a1 50 50

Idrott och hälsa 1 40 40 20 100

Matematik 1c 100 100

Matematik 2c 100 100

Matematik 3c 100 100

Religionskunskap 1 50 50

Samhällskunskap 1b 100 100

Svenska 1 / SVA 1 100 100

Svenska 2 / SVA 2 100 100

Svenska 3 / SVA 3 100 100

Programgemensamma ämnen: 400 poäng POÄNG

Fysik 1a 150 150

Kemi 1 100 100

Teknik 1 150 150

Inriktningskurser – Design och produktutveckling: 300 poäng POÄNG

Bild och form 1a1 50 50

CAD 1 50 50

Design 1 100 100

Konstruktion 1 100 100

Inriktningskurser – Informations- och medieteknik: 300 poäng

Dator- och nätverksteknik 100 100

Programmering 1 100 100

Webbutveckling 1 100 100

Inriktningskurser – Produktionsteknik: 300 poäng POÄNG

Mekatronik 1 100 100

Produktionskunskap 1 100 100

Produktionsutrustning 1 100 100

Teknikvetenskapliga kurser: 300 poäng (Frivilliga) POÄNG

Biologi 1 100 100

Kemi 2 100 100

Naturvetenskaplig Specialisering 100 100

Fördjupningskurser – Design och produktutveckling: 400 poäng POÄNG

Entreprenörskap 100 100

Fysik 2 100 100

Teknik 2 100 100

Teknik Specialisering 100 100

eller

Entreprenörskap 100 100

Fysik 2 100 100

Matematik 4 100 100

Matematik 5 100 100

Fördjupningskurser – Informations- och medieteknik: 400 poäng POÄNG

Entreprenörskap 100 100

Programmering 2 100 100

Webbserverprogrammering 1 100 100

Webbutveckling 2 100 100

eller

Entreprenörskap 100 100

Fysik 2 100 100

Matematik 4 100 100

Matematik 5 100 100

Fördjupningskurser – Produktionsteknik: 400 poäng POÄNG

Entreprenörskap 100 100

Fysik 2 100 100

Teknik 2 100 100

Teknik Specialisering 100 100

eller

Entreprenörskap 100 100

Fysik 2 100 100

Matematik 4 100 100

Matematik 5 100 100

Individuella val: 200 poäng 200 200

Gymnasiearbete: 100 poäng 100 100
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Totalt 2500/2800 poängMed reservation för ändringar

Åk 1 Åk 2 Åk 3 POÄNG
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Smedjebacken
VBU Smedenskolan VBU Smedenskolan ligger mitt i Smedjebacken och delar lokaler med Folkets hus och  

Biblioteket, vilket ger eleverna ännu fler möjligheter till lokalt samarbete. I samma lokal  

finns också Smedenskolans restaurang, som drivs av RL-programmets elever.

Hitta till oss: Vasagatan 11, Smedjebacken
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Ser du en framtid som kock eller servitris/servitör? Då ska du  

välja Restaurang- och livsmedelsprogrammet – en utbildning  

som förbereder dig för ett spännande yrkesliv� 

På Restaurang- och livsmedelsprogrammet kommer du till en värld av mat, service och 

kvalitet. Här lär du dig om restaurangens alla funktioner, som matlagning, livsmedel,  

servering, hygien, näringslära, specialkost och alkoholservering. Du får även kunskap  

i hur man planerar arbetet och driver en restaurang. En stor del av undervisningen sker 

under arbete i skolans egna restauranger, samt under praktiken ute på olika arbetsplatser.  

Utbildningen är en ingång till en bransch som befinner sig i ständig utveckling och där de 

som arbetar i branschen får möjligheten att utvecklas i samma takt, oavsett om du brinner 

för matlagning eller service. Karriärmöjligheterna är i det närmaste oändliga och slutar inte  

vid självklara yrken som kock eller servitör – de innefattar allt från dietist och bartender  

till restaurangchef. Branschen växer i snabb takt – både i Sverige och internationellt.  

Var man än befinner sig i världen finns det jobb.

Restaurang- och  
livsmedelsprogrammet

Restaurang- och  
livsmedelsprogrammet

Inriktningar: Kök / Servering

Examen: Yrkesexamen

Var: VBU Smedenskolan i Smedjebacken

Om utbildningen: Ett högskoleförberedande program, 

där möjlighet att välja enbart yrkesinriktning är finns. 

Programmet har APL-samarbete med ett stort antal 

företag inom restaurangnäringen. 

Vidare studier: Möjlighet att välja  

högskoleförberedande kurser.

Kontaktpersoner 

Fredrik Hammarbäck, 073-046 26 94 

fredrik.hammarback@vbu.ludvika.se

Vill du jobba  i skolans egna  restauranger?

”Tilda Heed Pettersson, RL17

På RL-programmet fick jag en bra grundutbildning och en inblick i hur restaurang- 

branschen fungerar. Tack vare drivna och engagerade lärare fick jag möjlighet att komma  

ut och tävla, vilket gett mig både kunskap och ett brett kontaktnät. Jag har precis flyttat 

hem från Stockholm där jag jobbat ett år och vikarierar nu som restauranglärare. Min  

plan är att fortsätta utvecklas inom branschen, samt att läsa in yrkeslärarexamen.

2020

Finalister 
Gymnasie-SM 

Finalister
Gastronomi

Sverige Commis 
Award 
2020

2020

Finalister
Sveriges bästa

kockelev

2019 

Sveriges
bästa

kockelever
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen:  
600 poäng

Åk 1 Åk 2 Åk 3
POÄNG

HT VT HT VT HT VT

Engelska 5 50 50 100

Historia 1a1 25 25 50

Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100

Matematik 1a1 50 50 100

Naturkunskap 1a1 25 25 50

Religionskunskap 1 25 25 50

Samhällskunskap 1 50 50

Svenska 1 / SVA 1 50 50 100

Programgemensamma ämnen: 400 poäng POÄNG

Branschkunskap för RL 50 50 100

Hygien 50 50 100

Närings- och livsmedelskunskap 1 50 50 100

Service & bemötande 50 50 100

Inriktning kök: 300 poäng POÄNG

Mat och dryck I kombination 50 50 100

Matlagning 1 100 100

Servering 1 100 100

Inriktningskurser och individuella val – Servitör: 1100-1300 poäng POÄNG

Entreprenörskap 50 50 100

Barteknik  50 50 100

Drycker 50 50 100

Arrangemang 50 50 100

Matsalshantverk 50 50 100

Servering 2 200 200

Service och bemötande 2 50 50 100

Engelska 6 50 50 100

Besöksnäringen 50 50 100

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 50 50 100

Svenska 2 / Svenska som andra språk 3 50 50 100

Blomsterarrangemang I samband med 
dukning 50 50 100

Matlagning specialisering – dessert/
bakning 50 50 100

Inriktningskurser och individuella val – Kock: 1100-1300 poäng POÄNG

Entreprenörskap 50 50 100

Matlagning 2 200 200

Matlagning 3 200 200

Matlagning 4 100 100

Specialkoster 50 50 100

Besöksnäringen 50 50 100

Engelska 6 50 50 100

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 50 50 100

Svenska 2 / Svenska som andra språk 3 50 50 100

Blomsterarrangemang I samband med 
dukning 50 50 100

Matlagning specialisering – dessert/
bakning 50 50 100

Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100

IN
R

IK
TN

IN
G

:  
K

O
CK

IN
R

IK
TN

IN
G

:  
SE

R
V

IT
Ö

R

Totalt 2500 poängMed reservation för ändringar

Kök / Servering
Gillar du att skapa upplevelser genom mat? Du lär dig om traditionella och moderna  

hantverksmässiga metoder, livsmedelsproduktion, matlagning, servering, måltiden som 

helhet, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering. Du 

lär dig också om planering, organisering, ekonomi och företagande och du utvecklar din 

förmåga att bemöta kunder och ge service. 

Inriktningar

EFTER PROGRAMMET

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver 

då läsa ytterligare två kurser i svenska/svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid 

rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningarna Kök / Servering kan vara: kock, 

köksbiträde, kallskänka, servitör/servitris, sommelier, hovmästare eller skribent inom mat och vin.
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En utbildning med människan i fokus, det får du genom  

Vård- och omsorgsprogrammets varierande upplägg av teori  

och praktik� Och jobb finns det gott om� 

Dramatik, glädje och sorg. En utbildning inom Vård- och omsorg är lika varierande som 

livet självt. Här får du lära dig både praktik och teori och växer gradvis in i rollen som 

professionell inom vården. Stort fokus ligger på kontakten med människor, dialog, etik och 

förståelse för andras behov. Delar av utbildningen består av praktik på flera arbetsplatser. 

Efter studenten kan du jobba inom hälso- och sjukvården, psykiatrin, äldreomsorgen eller 

med personer som har funktionsnedsättning.

Vård- och  
omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning: Vård och omsorg

Examen: Yrkesexamen

Var: VBU Smedenskolan i Smedjebacken

Om utbildningen: Ett högskoleförberedande program,  

där möjlighet att välja enbart yrkesinriktning är finns.

Under utbildningen: Du får utbildning i hjärt-  

och lungräddning. Du har minst 15 veckors APL.  

Efter studenten är du anställningsbar. 

Vidare studier: Möjlighet att välja  

högskoleförberedande kurser.

Om utbildningen: Certifierad för vård- och omsorgscollege.

Kontaktpersoner 

Jagica Johansson, 0240-865 08 

jagica.johansson@vbu.ludvika.se

Samarbete med  Ludvika kommun, Smedjebackens  kommun samt  Region Dalarna

”Madeleine Eriksson, VO17

Det viktigaste VO-programmet gav mig var en stabil grund att stå på efter den kunskap  

jag fick. Nu jobbar jag på ett äldreboende, där jag har börjat jobba redan under min 

gymnasietid och jag trivs jättebra. I framtiden vill jag studera vidare. Jag är intresserad 

av att studera till tandhygienist, och då är undersköterskeutbildningen en bra grund.
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Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen:  
600 poäng

Åk 1 Åk 2 Åk 3
POÄNG

HT VT HT VT HT VT

Engelska  5 50 50 100

Historia 1a1 25 25 50

Idrott och hälsa 25 25 25 25 100

Matematik 1a1 50 50 100

Naturkunskap 1a1 25 25 50

Religionskunskap 1 25 25 50

Samhällskunskap 1a1 50 50

Svenska 1 / SVA 1 50 50 100

Programgemensamma ämnen: 1400 poäng POÄNG

Anatomi och fysiologi 1 25 25 50

Anatomi och fysiologi 1 25 25 50

Funktionsförmåga  
och funktionsnedsättning 1 50 50 100

Funktionsförmåga  
och funktionsnedsättning 2 50 50 100

Gerontologi och geriatrik 50 50 100

Hälsa och sjukvård 1 50 50 100

Hälsa och sjukvård 2 50 50 100

Omvårdnad 1 50 50 100

Omvårdnad 2 50 50 100

Psykiatri 1  50 50 100

Psykiatri 2 50 50 100

Psykologi 1 25 25 50

Samhällskunskap 1a2 50 50

Social Omsorg 1 50 50 100

Social omsorg 2 50 50 100

Svenska 2/ SVA 2 50 50 100

Inriktningskurser – Student- och yrkesexamen:  400 poäng POÄNG

Friskvård och hälsa 50 50 100

Etik och människans livsvillkor 50 50 100

Vårdpedagogik och handledning 50 50 100

Socialpedagogik 50 50 100

Fördjupningskurser – Högskoleutgång:  400 poäng POÄNG

Matematik 2a 50 50 100

Engelska 6 50 50 100

Svenska 3 / SVA 3 50 50 100

Räddningsmedicin 50 50 100

Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100
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Totalt 2400 poängMed reservation för ändringar

Vård och omsorg
Under din utbildning får du fördjupade kunskaper kring äldres hälsa, människor med 

funktionsvariationer samt medicin och psykiatri. På programmet läggs stor vikt kring 

etiskt förhållningssätt, bemötande, rätten till självbestämmande samt hur man undviker 

smitta och smittspridning. 

Inriktning

EFTER PROGRAMMET

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver 

då läsa ytterligare två kurser i svenska/svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid 

rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.

Exempel på arbetsplatser som kanske intresserar dig som väljer Vård- och omsorgsprogrammet är  

sjukhus, vårdcentral eller inom hemsjukvård, på ett särskilt boende eller gruppbostad, inom daglig  

verksamhet eller hemtjänst som undersköterska, elevassistent eller som personlig assistent.
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Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, 

utbildar både ungdomar och vuxna� VBU är en 

viktig resurs för hela Dalarna när det gäller 

branschnära yrkeshögskoleutbildningar samt 

skräddarsydda företagsutbildningar� 

På VBU kan du även:

plugga ett extra läsår och bli gymnasieingenjör

läsa kurser inom Introduktionsprogrammet

gå på Gymnasiesärskola

välja flera ämnen på Kulturskolan

utbilda dig vidare inom vuxenutbildnings-  

kurser och Yrkeshögskola

Vad finns mer hos VBU?

Bläddra genom kommande sidor för mer info!
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VBU erbjuder gymnasieutbildning för dig med särskilda behov� 

Utbildningen ger kunskap utifrån de enskilda elevernas förutsättningar och behov och 

kan hjälpa eleverna att bättre klara arbete, boende, fritid och fortsatta studier. De elever 

från Ludvika och Smedjebacken som går ett nationellt gymnasiesärskoleprogram går  

vanligtvis i Borlänge. Programmen i gymnasiesärskolan är alltid fyraåriga och ska  

totalt omfatta minst 3 600 timmar.

Individuella programmet

Individuella programmet är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan 

gå ett nationellt program i gymnasiesärskolan. Utbildningen ger kunskaper som du kan 

använda för att du ska få ett så självständigt liv som möjligt. Du får även kunskaper som 

gör att du ska kunna vara med och bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och kunna 

delta i samhällslivet. Följande ämnesområden får du läsa hos oss: estetisk verksamhet, 

hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt 

språk och kommunikation.

Ämnesområdet idrott och hälsa innebär att du får prova på olika motionsformer. Inom  

ämnet hem- och konsumentkunskap tränar du exempelvis på att handla, laga mat och  

städa. Estetiskt skapande innefattar musik, bild, drama, dans och hantverk. Inom  

kommunikationsområdet används till exempel pekkartor, ögonpekning, bilder och  

tecken som stöd. Praktik på tänkbara framtida arbetsplatser är en del av utbildningen.

Gymnasiesärskolan

Inriktningar: Individuella programmet

Var: VBU Högbergsskolan i Ludvika

Om utbildningen: Hos oss får du en lugnare miljö, tydlig pedagogik och 

mer stöd för att utvecklas optimalt. Du får träna på vardagsaktiviteter 

för att kunna bli så självständig som möjligt.

Praktik: Praktik på framtida tänkbara arbetsplatser

Kontaktperson 

Lena Risberg, 0240-863 59  

lena.risberg@ludvika.se

Alla ungdomar har rätt att gå i 

gymnasieskolan. Den som inte har 

förutsättningar att gå i den vanliga 

gymnasieskolan på grund av vissa 

funktionshinder, ska erbjudas plats 
i gymnasiesärskolan!”Alexander Lundberg, Gysär 20/21

Jag trivs jättebra på skolan. Vi har bra lärare, god mat  
och det är roligt att träna på gymmet!
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Inte behörig att söka? Om du inte är behörig att söka till ett  

nationellt program erbjuds du att delta i något av de tre 

 introduktionsprogram som finns, anpassat efter dina behov� 

Målet med introduktionsprogrammet är att du ska kunna börja på ett nationellt program 

eller att du ska bli rustad för att söka ett arbete. Din introduktion kan också ha som mål 

att du ska kunna söka någon annan utbildning. Varje elev är med och utformar sin egen 

individuella studieplan som ligger till grund för utbildningen och normalt läser man på 

heltid. Vissa introduktionsprogram kan du söka medan andra erbjuds till den som har 

behovet.

Programinriktat individuellt val

Om du inte har alla de godkända betyg som krävs för att söka ett nationellt program men 

har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk samt ytterligare fem ämnen (inklusive 

engelska eller matematik) kan du anmäla intresse till programinriktat individuellt val. Om 

platser finns kvar på det nationella programmet kan du få en chans att kombinera dina 

grundskolestudier med gymnasiestudier. Målet är att du så snart som möjligt ska kunna 

antas till det nationella programmet.

Individuellt alternativ

Du som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt gymnasie- 

program kan erbjudas ett individuellt alternativ med målet att du sedan ska kunna gå  

vidare till ett nationellt program, annan utbildning eller att du ska kunna söka ett arbete.  

Du diskuterar med studie- och yrkesvägledare och kommer överens om hur utbildningen  

ska utformas.

Språkintroduktion

Nyanlända ungdomar erbjuds språkintroduktion för att de ska kunna gå vidare till grund-

skolestudier och vidare mot gymnasiestudier eller annan typ av utbildning eller arbete.

Introduktionsprogrammet

”På Introduktionsprogrammet fick jag extra hjälp, speciellt i svenska 

språket, som faktiskt var min biljett in i svenska samhället. Lärarna där 

förberedde mig inför gymnasiet. Nu går jag i åk2 på ES-programmet, 

inriktning Estetik&media.
Steg fram till gymnasiet!

Var: VBU Högbergsskolan i Ludvika 

Kontaktperson 

Mariella Andersson, 076-129 63 83 

mariella.andersson@vbu.ludvika.se
Parami Chongsa (nu på ES-programmet)
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T4 kändes som en bra lösning efter gymnasiet. Just nu har jag praktik  

i Kiruna. Jag är inte säker över framtidsplaner men jag vet att ett bra jobb 

väntar på mig efter detta program.

Vill du snabbt nå ett kvalificerat jobb? Då är ”fyran” ett bra val�  

På VBU kan du plugga ett extra läsår och bli gymnasieingenjör

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till dig som vill ha en utbildning med stora 

möjligheter till kvalificerade jobb, eller kunskaper som gör att du får mer utbyte av vidare 

studier, exempelvis som civil/högskoleingenjör. På VBU kan du läsa profilen design och 

produktutveckling samt produktionsteknik under årskurs fyra. Utbildningen sker i samarbete 

mellan skola och näringsliv och innehåller praktik på företag, i huvudsak inom regionen. 

Som utbildad gymnasieingenjör kan du få jobb som projektledare, produktionstekniker, 

designer, konstruktör, produktutvecklare eller arbetsledare.

Under studietiden varvas arbete i skolan med arbetsplatsförlagt lärande. Det ger dig  

möjlighet att utveckla och visa upp ingenjörsmässiga färdigheter/kunskaper. Du arbetar  

i hög utsträckning med längre och komplexa projekt för att göra övergången från skola till 

yrke väldigt mjuk. Eleverna hävdar att skolan påminner mer om en arbetsplats än en skola. 

Efter utbildningen kan du jobba som projektledare, maskinkonstruktör, arbetsledare,  

kvalificerade montör och teknikutbildare. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper  

som gör vidare akademiska studier mer givande; kunskaperna är till stor del redan  

där och du kan således direkt fördjupa dig inom vald inriktning.

Gymnasieingenjör – T4

Gymnasieingenjör – T4

Inriktningar: Design och produktutveckling / Produktionsteknik

Examen: Gymnasieingenjör

Var: Utbildningen ges i lokaler inne på Hitachi i Ludvika

Om utbildningen: Bra förberedelse för högre studier. Behörighetskrav: 

Teknikprogrammet. Studierna måste påbörjas innan du fyller 22 år.

Kontaktperson 

Erik Persson, 0240–865 24  

erik.persson@vbu.ludvika.se

Bli gymnasie- ingenjör på bara  ett år!
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Behörighet
För att vara behörig till att söka det fjärde året ska du ha läst teknikprogrammet eller en 

likvärdig utbildning. Studierna till gymnasieingenjör måste påbörjas senast det kalender-

år du fyller 22 år. Skolverket håller på att ta fram föreskrifter för ytterligare behörighets-

krav. Innan dessa trätt i kraft gäller det som beskrivs nedan.

Behörighetskrav

Slutbetyg från Teknikprogrammet

Minst godkänt i 2250 gymnasiepoäng

Godkända betyg i: teknik 1, matematik 3, fysik 1a, kemi 1, engelska 6,  

svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

Kurser Gymnasieingenjör – T4

Gemensam kurs Poäng

Gymnasieingenjören i praktiken                       200

Examensarbete                                                    100

Profilkurser Poäng

Produktionsfilosofi 1               100

CAD Specialisering                        100

Industriella produktionsmetoder 1                100

Konstruktionsteknik     100

Materialteknik     100

Teknik specialisering                    100

Tillämpad konstruktionsteknik 100

Industriell automationsteknik                           100

Produktionsutveckling 100

Totalt 900 poäng
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Visste du att  
Västerbergslagens  

kulturskola också är  
en del av VBU?

Vill du göra något roligt och kreativt på din fritid?  

Då är Västerbergslagens kulturskola rätt ställe för dig� 

Visste du att Kulturskolan nu är en del av VBU? Så nu kan du  

kombinera din hobby med din ordinarie gymnasieundervisning.  

Så gör Albin (ES20) och Felix (SA19). De planerar sina gitarr- och 

sånglektioner till strax innan eller efter vanliga gymnasieämnen.  

Exempelvis börjar deras dag med svenska och engelska, fortsätter 

med lunch och lektion på Kulturskolan, sen slutar de med  

religionskunskap. Flexibelt, eller hur? 

Kulturskolan erbjuder en konstnärlig och pedagogisk verksamhet 

med många olika ämnen och kurser. Du kan komma till Kulturskolan 

och sjunga, dansa, arbeta med film, spela teater eller ett instrument 

och mycket mer. Välkommen till oss!

Kontakt 

John Andersson 

Kulturskolechef

Telefon: 0240-864 33 

E-post: john.andersson@vbu.ludvika.se

Att kombinera ekonomistudierna på VBU med att  
ta sånglektioner på Kulturskolan var en fantastisk  
möjlighet. Kulturskolan betydde mycket för mig i min 
utveckling som sångare och efter gymnasiet valde jag 
även att ta sånglektioner som vuxenelev!

Kombinera  din hobby med  din gymnasie- utbildning

Hugo Östby, EK17
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Västerbergslagens utbildningsförbund har ett brett och viktigt  

uppdrag� Vi bedriver idag utbildning inom flera olika områden, såsom  

gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola,  

kulturskola och uppdragsutbildning�

Verksamheten bedrivs på tre olika orter: Ludvika, Grängesberg och Smedjebacken.  

I syfte att få en sammanhållen verksamhet av god kvalitet är det viktigt med samverkan 

och samarbete för att våra resurser ska användas på rätt sätt. VBU:s organisation är under 

ständig förändring och utvecklas utifrån samtidens behov, ständig förbättring som ska 

leda till bästa tänkbara lösningar för eleverna. 

VBU:s värdegrund är ”Jag skapar delaktighet, trygghet och samarbete genom öppenhet 

och respekt”. Alla vi som verkar inom VBU, så väl elever som medarbetare, ska leva upp till 

värdegrunden i alla situationer och i alla relationer. Vi ska erbjuda en utbildning av högsta 

kvalitet där individerna växer och där eleverna når sina mål, samtidigt som vi tillsammans 

utvecklas som medmänniskor och samhällsmedborgare. Ambitionen är att ge elever och 

personal förutsättningar att skapa ett gott och utvecklande arbetsklimat. VBU ska vara  

det självklara valet. Du följer väl med oss?

Mikael Fältsjö

Förbundschef Västerbergslagens utbildningsförbund

VBU – en utbildning av högsta
kvalitet där individerna växer och 

där eleverna når sina mål

VBU Det självklara valet!
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VBU, Box 830, 771 28 Ludvika   

Tel 0240-865 00  

info@vbu.ludvika.se

VBU Högbergsskolan, Bergsgatan 17 , 771 34 Ludvika  

VBU Malmenskolan, Bergsmansvägen 44, 772 40 Grängesberg 

VBU Smedenskolan, Vasagatan 11, 777 30 Smedjebacken

 VBUtbildning  ·   vbu.dalarna  ·  www.vbu.se

16 januari 
Webben öppnas för gymnasieval.

10 februari 
Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben 

stänger kl. 16.00.

Vecka 15 
Preliminär antagning. Besked visas på webben.

Vecka 16  
Webben öppnar för ev. ändringsval. Du måste kontakta din SYV om du 

vill göra ändringar i din ansökan.

12 maj 
Sista dag för ändringsval, webben stänger kl 16.00.

3 juli 
Slutlig antagning klar. Resultatet visas på webben, ALLA ska svara. 

3-28 juli  
Svarsperiod på webben. Webben stänger 28 juli kl 16.00.

4-31 augusti 
Reservantagningsperiod.

1 september — 
Överlämning av reservantagningen till skolorna.

Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan,  

webben stänger 16.00. Ansök via dalarnaskommunforbund.se
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