Yrkesutbildningar som ger
framtidsmöjligheter
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Välkommen till den lilla skolan
med de oväntat stora möjligheterna!
I nära 30 år har vi på Krokslättsgymnasiet
utbildat ungdomar till yrken som leder till
jobb. Nu tar vi det ett steg längre. Genom
att välja någon av våra lärlingsutbildningar
kan du nu studera till en gymnasieexamen,
samtidigt som du är ute i arbetslivet halva
din studietid.

förbereder dig för att gå ut i arbete direkt efter
gymnasiet. Samtidigt kan du få den grundläggande
behörighet du behöver för att söka vidare till högskola/universitet. Saknar du behörighet att söka ett
nationellt gymnasieprogram? Då kan något av våra
introduktionsprogram passa dig.

Om att läsa på Krokslättsgymnasiet

Hos oss möter du engagerade lärare, bra studiemiljö
och närhet till det mesta. Vi är en liten och personlig
gymnasieskola som erbjuder många möjligheter –
och som ser dig som individ.

Hos oss kan du läsa en yrkesutbildning inom något av
följande nationella gymnasieprogram; barn och fritid,
handel och administration, restaurang och livsmedel,
eller vård och omsorg. Alla våra yrkesutbildningar
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Bästa möjliga studietid

Vad vill du jobba med?

Vårt fokus är att ge dig en så bra skolgång som möjligt. Därför jobbar lärarna på Krokslättsgymnasiet i
nära samarbete med varandra och med dig som elev.
Du har också en personlig mentor som hjälper dig i
dina studier. Vår schemalagda studiehallstid gör att
du som så vill får extra tid med dina lärare – för stöd
och utmaningar.

Har du egna tankar om var du vill praktisera? Vi
kan hjälpa dig att kontakta de arbetsplatser du
tänker på. Det är viktigt att yrket har koppling till
våra utbildningar.

Nyfiken på att starta eget företag?

Då ska du läsa kursen entreprenörskap som ger dig
möjlighet att driva ett UF-företag (ung företag
samhet) under ett år! Kursen är öppen för alla elever
på Krokslättsgymnasiet. Lär dig om bland annat
försäljning, marknadsföring, utställningsdesign och
ekonomi.

Praktik utomlands?

Är du redo att vidga dina vyer och att lära dig mer
om världen utanför Sverige? På Krokslättsgymnasiet
finns möjlighet att göra delar av din arbetsplatsförlagda praktik (APL) utomlands. Att lära sig om
andra kulturer och länder är utvecklande för dig som
människa och stärker din kommunikativa förmåga.
Elever från Krokslättsgymnasiet har bland annat
g jort praktik på Island, i Tyskland och i Uganda.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att läsa på Krokslättsgymnasiet?
Besök krokslättsgymnasiet.se, skugga en elev, eller
kom på Öppet hus.
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Välja utbildningsform – skolförlagd
eller lärling?
På de flesta av våra yrkesprogram finns möjlighet att välja mellan att läsa utbildningen
som skolförlagd eller som lärling. Skillnaden
mellan utbildningsformerna är framförallt
hur din praktik är upplagd (APL).

läggande högskolebehörighet beroende på vilka
kurser du väljer att läsa.

Om skolförlagd utbildning

På den skolförlagda utbildningen läser du både de
gymnasiegemensamma ämnena och yrkesämnena i
skolan, tillsammans med din lärare och dina klasskamrater. För att testa dina kunskaper och se hur det går
till i verkligheten gör du sedan APL (praktik). Oftast
gör du 15–16 veckors APL under din utbildning. Det
förekommer även att du gör fältstudier för att lära
känna din praktikplats innan det är dags för din APL.

Du som går skolförlagd utbildning läser yrkesämnena
i skolan, och du som går en lärlingsutbildning läser i
princip alla yrkesämnen ute i arbetslivet.
Både den skolförlagda och lärlingsutbildningen leder
till en yrkesexamen. De kan också leda till grund
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Om lärlingsutbildning

Så kan dina tre år som lärling se ut

Lärlingsutbildningen passar framförallt dig som före
drar att arbeta praktiskt och på egen hand. Som lärling
har du betydligt mer APL än på den skolförlagda utbildningen. Du är på en eller flera arbetsplatser minst
halva din studietid. Där lär du dig i princip alla yrkes
ämnen. I skolan läser du enbart svenska, engelska,
matematik och de andra gymnasiegemensamma
ämnena.

År 1: Vi börjar med sociala aktiviteter så att du lär
känna dina nya klasskamrater. Genom grundläggande
arbetsmiljökunskap förbereder du dig för kommande
APL. Du lär dig om lyftteknik, hjärt- och lungräddning eller annat som kan vara viktigt på en arbetsplats. Du går i skolan tre dagar per vecka och är på
din arbetsplats två dagar per vecka.
År 2 och 3: Du går i skolan två dagar per vecka och
är på din arbetsplats tre dagar per vecka. Du som vill
få grundläggande högskolebehörighet väljer att läsa
lite mer svenska och engelska utöver de gymnasie
gemensamma ämnena.

Som lärling på a rbetsplatsen

När du läser som lärling får du en utbildad handledare
som lär dig det mesta som ingår i yrkesämnena på
din arbetsplats. Din yrkeslärare från skolan har tät
kontakt med din handledare och får på så sätt reda
på hur det går för dig på din praktik. Med jämna
mellanrum träffas du, din handledare och din lärare
på arbetsplatsen och följer upp din utveckling. Din
handledare är med vid bedömning av dina yrkes
kunskaper, men det är yrkesläraren som sätter betyg.

Värt att veta

Som lärling kan du få 1000 kr extra per månad från
CSN – en så kallad lärlingsersättning för resor och mat.

Två vägar till ditt
drömyrke
Skolförlagd utbildning
Barn och fritid
Handel och administration
Vård och omsorg

Lärlingsutbildning
Barn och fritid
Handel och administration
Restaurang och livsmedel
Vård och omsorg
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”

På Krokslättsgymnasiet finns riktigt bra lärare och
skoldagarna är roliga och varierande. Som elev finns
bra tillgång till stöd och hjälp i undervisningen.”
Jenny Johansson

Barn- och fritidsprogrammet
Skolförlagd eller lärling

BF

Kurser och inriktningar

Barn och fritid är programmet för dig som vill
arbeta med människor – och som vill lära dig
mer om hur människor tänker och fungerar.

Första året läser alla på barn- och fritidsprogrammet
gemensamma grundkurser. Du lär dig om hälsa, pedagogik och ledarskap, vilket är värdefulla kunskaper
oavsett vad du vill göra efter gymnasiet. Du som läser
programmet som lärling läser i princip alla yrkesämnen ute i arbetslivet. Läser du utbildningen som
skolförlagd lär du dig istället yrkesämnena i skolan
– därefter gör du praktik i arbetslivet.

Är du nyfiken på yrken som barnskötare, personlig
assistent, väktare, elevassistent eller att jobba på
idrottsanläggningar? Vill du stötta människor i sitt
boende, i daglig verksamhet eller på skola? Då kan
detta program passa dig. Barn- och fritidsprogrammet kan du läsa som skolförlagd utbildning eller som
lärlingsutbildning (för mer information om utbildningsformer, se sida 4–5).

Inför år två fördjupar du dig i någon av inriktning
arna fritid och hälsa, pedagogiskt arbete eller socialt
arbete.
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Hur mycket praktik vill du göra
i arbetslivet?

arbete leder i första hand till arbeten som personlig
assistent, assistent inom boende och daglig verksamhet eller assistent i skola. Om du läst inriktningen fritid och hälsa kan du jobba inom fritids- och
idrottsanläggningar eller som personlig tränare.
Alla våra utbildningar kan ge grundläggande behörighet till högskola.

I utbildningen ingår att lära sig yrket ute i arbets
livet, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande). Läser
du barn och fritid som skolförlagd utbildning har du
minst 15 veckor APL. Du som läser barn- och fritidsprogrammet som lärling har betydligt längre APL
– minst halva din utbildningstid.

Vård- och omsorgscollegediplom

Beroende på vad du väljer för inriktning kan du ha
din APL på förskola, inom funktionshinder, i daglig
verksamhet, på simhall, fritidsanläggningar eller på
en träningsanläggning/gym. På Krokslättsgymnasiet
kan du också få möjlighet att göra delar av din praktik
utomlands. Fråga oss gärna om detta på Öppet hus!

Läser du inriktningen Socialt arbete med utgång
mot funktionshinder ingår det i vårt vård- och omsorgscollege, vilket är en garanti att din utbildning
håller riktigt hög kvalitet. Efter examen får du ett
diplom som visar att du har studerat hos en certi
fierad utbildare.

Detta kan du jobba med

Har du läst inriktningen pedagogiskt arbete får du
yrkestiteln barnskötare och kan jobba på förskola,
fritidshem eller i förskoleklass. Inriktningen socialt

Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma ämnen

700 p

Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

Inriktning Fritid och hälsa
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och idrottskunskap

Inriktning Pedagogiskt arbete
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete

Inriktning Socialt arbete
Socialt arbete
Sociologi

100
50
100
100
100
100
50
100

Programfördjupningskurser
Gymnasiearbete
Individuella val
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300 p
200
100

300 p
100
200

300 p
200
100

600 p
100 p
200 p

Handels- och
administrationsprogrammet

HA

Skolförlagd eller lärling

Kurser och inriktningar

Det här är utbildningen för dig som vill lära
dig om bland annat handel, inköp, försäljning
och marknadsföring – i butik och online.

Första året läser alla elever gemensamma grundkurser. Inför år två väljer du inriktning. Du som läser som
lärling läser yrkesämnena ute i arbetslivet. Läser du
utbildningen som skolförlagd lär du dig istället yrkesämnena i skolan – därefter gör du praktik i arbetslivet.

Du lär dig att möta kunder och om olika kommunikationssätt. Du utvecklar digitala kunskaper och färdigheter som behövs inom alla moderna handelsföretag.
Dessutom får du möjlighet att prova på livet som
entreprenör! Handels- och administrationsprogrammet
kan läsas som skolförlagd eller som lärling (se sida 4–5 ).

Under utbildningen lär du dig om kundmöten och
service, bland annat inom butik och näthandel. Du
tränar på att bygga relationer med kunder, med
arbetare och andra affärskontakter. Du lär dig om vad
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kunden vill ha, om kundpsykologi och kroppsspråk,
och om hur attityder och värderingar kan påverka
försäljning och service. Du lär dig att planera, genomföra och utvärdera serviceinriktade arbetsuppgifter på
ett yrkesmässigt sätt. Du får grundläggande kunskap
om ekonomiuppföljning, kommunikation, konferensoch receptionsarbete, samt om logistik. Dessutom
lär du dig om arbete inom företag likväl som offentlig
förvaltning (som t ex kommunen eller skolan).

(APL). Som lärling är minst halva din utbildning praktik. Exempel på praktikplats kan vara i en butik, på hotell, inom e-handel eller inom en offentlig förvaltning.
Möjlighet finns att göra delar av praktiken utomlands.

Detta kan du jobba med

Inriktning administrativ service: yrken som kan passa
dig är bland annat kundtjänstmedarbetare, receptionist,
kommunikatör, administratör, redovisnings- och
ekonomiassistent, säljsupport, sekreterare och löne
administratör.

Inför år två fördjupar du dig i någon av inriktningarna
administrativ service eller handel och service. Inriktningen administrativ service innebär att du lär dig att
sköta och organisera vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter på företag, som ekonomi,
personaladministration och informationsteknik. Inom
inriktningen handel och service fördjupar du dig istället
inom handel, marknadsföring och kundservice.

Inriktning handel och service; Yrken som kan
passa dig är bl.a. inköpare, butikssäljare, logistiker,
e-handelsspecialist, kundtjänstmedarbetare och
marknadsförare. Utbildningen kan ge grundläggande
högskolebehörighet.

Vill du driva eget företag under ett år?

Din praktik i arbetslivet

Läs kursen entreprenörskap och prova jobba med allt
från försäljning, praktisk marknadsföring och utställningsdesign till ekonomisk uppföljning.

Läser du handel och administration som skolförlagd
utbildning har du minst 15 veckor praktik i arbetslivet

Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma ämnen

400 p

Entreprenörskap
Servicekunskap
Branschkunskap inom handel och administration
Information och kommunikation 1

Inriktning Administrativ service
Administration 1
Affärskommunikation
Information och kommunikation 2
Intern och extern kommunikation
Ledarskap och organisation

Inriktning Handel och service
Personlig försäljning 1
Affärsutveckling och ledarskap
Praktisk marknadsföring 1
Inköp 1
Näthandel 1

100
100
100
100

Programfördjupningskurser
Gymnasiearbete
Individuella val
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500 p
100
100
100
100
100

500 p
100
100
100
100
100

700 p
100 p
200 p

Restaurang- och
livsmedelsprogrammet

RL

Endast lärling

Det här är utbildningen som passar dig som
vill arbeta med att ge andra människor trevliga upplevelser och riktigt goda möten.

tiserar på en eller flera arbetsplatser minst halva din
studietid (APL). Där lär du dig yrkesämnena, med
hjälp av en utbildad handledare – och med stöd från
din yrkeslärare. De gymnasiegemensamma ämnena
som svenska, engelska och matematik läser du i
skolan. Läs gärna mer om hur det fungerar att läsa
som lärling på sida 4–5.

Är du nyfiken på yrken som kock, servitör, catering
ansvarig eller konditor? Lär du bäst genom att göra och
trivs med självständigt arbete? Då kan det vara helt
rätt att läsa restaurang- och livsmedelsprogrammet
som gymnasial lärling på Krokslättsgymnasiet.

Kurser och inriktningar

På programmet lär du dig om restaurang- och
livsmedelsbranschens olika moment. Du arbetar

Att läsa som lärling innebär att du är ute och prak-
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med och lär dig om moderna likväl som traditionella
matlagningsmetoder. I branschen jobbar du ofta nära
kunderna. Därför lär du dig också att ge riktigt bra
service och ett gott bemötande.

Många går vidare till yrkesroller inom restaurang,
bageri och med färskvaror. Kock, servitör och konditor är vanliga yrken, men även arbete inom storkök,
i caféer, barer och serveringar.

Inom programmet finns det tre inriktningar att välja
mellan inför år två; kök och servering, bageri och
konditori, samt färskvaror, delikatesser och catering.
Vad är du mest intresserad av? Din APL-plats handplockas för dig beroende på vilken inriktning du väljer.
Viktigt är att din praktikplats har förutsättningarna
att ge dig de kunskaper som just du behöver för att
nå till ditt drömyrke, oavsett om det är kock, servitör,
konditor, eller något helt annat inom restaurang- och
livsmedelsbranschen.

Detta kan du jobba med

När du avslutat din utbildning och fått din gymnasie
examen kan du jobba inom flera yrkesområden.

Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma ämnen

400 p

Hygien 		
Livsmedels- och näringskunskap 1
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
Service och bemötande 1

Inriktning Bageri och konditori
Bageri 1
Choklad och konfektyr
Konditori 1

Inriktning Färskvaror, delikatess
och catering
Personlig försäljning 1
Personlig försäljning 2
Livsmedels- och näringskunskap 2
Mat och butik 1
Mat och dryck i kombination
Service och bemötande 2

Inriktning Kök och servering
Mat och dryck i kombination
Matlagning 1
Matlagning 2

100
100
100
100

Programfördjupningskurser
Gymnasiearbete
Individuella val

300 p
100
100
100
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600 p
100
100
100
100
100
100

300 p
100
100
100

300/600 p
100 p
200 p

”

Undervisningen på Krokslättsgymnasiet är riktigt
bra. Jag trivs verkligen med alla lärare. De ser mig
och är riktigt bra på att motivera oss elever.”
Mehdi Jafari

Vård- och omsorgsprogrammet
Skolförlagd eller lärling

Kurser och yrkesutgångar

Det här är utbildningen för dig som vill
arbeta med att hjälpa människor – unga som
gamla, friska som sjuka.

VO

De två första åren läser du programgemensamma
ämnen med stort fokus på människan, som till exempel medicin, psykologi och specialpedagogik.
Ditt sista år fördjupar du dig inom någon av våra
valbara yrkesutgångar; akutsjukvård, barn- och
ungdomssjukvård, eller funktionsstöd. Du som läser
programmet som lärling läser i princip alla ämnen/
kurser utom de gymnasiegemensamma ute i arbetslivet. Läser du utbildningen som skolförlagd lär du
dig istället yrkesämnena i skolan – därefter gör du
praktik i arbetslivet.

Direkt efter studenten har du en grundläggande
yrkesutbildning – och ett jobberbjudande från Mölndals stad. Välj mellan att börja jobba direkt, eller läs
vidare till ditt drömyrke.
Vård- och omsorgsprogrammet kan du läsa som skolförlagd utbildning eller som lärling (för mer information om utbildningsformer, se sida 4–5).
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Detta kan du jobba med

På Krokslättsgymnasiet finns möjlighet att göra delar av
din praktik utomlands. Fråga oss gärna på Öppet hus!

Direkt efter studenten kan du jobba som till exempel undersköterska eller personlig assistent. Du kan
arbeta på sjukhus, vårdcentral, inom äldreomsorgen,
hemsjukvården, daglig verksamhet, som funktionsstöd eller i socialtjänsten. Du kan också läsa vidare
till yrken som ambulanssjukvårdare, sjuksköterska,
sjukgymnast, brandman – eller kanske något helt
annat. Många av våra elever tar chansen att arbeta
några år efter studenten för att sedan studera vidare.
De ser det som ett sätt att få arbetslivserfarenhet,
tjäna egna pengar – och samtidigt få tid att fundera
på vilket yrke de vill satsa på.

Ser du möjligheterna med ny teknik?

Vill du vara med och driva förbättringen av fram
tidens vård- och omsorgsarbete med hjälp av IT och
ny teknik? Ta första steget mot att vara med och
skapa smarta funktioner som hjälper både vårdtagare
och vårdpersonal – läs tillvalskursen ”IT i vård och
omsorg”.

Kvalitetsgaranti

Som certifierade medlemmar i vård- och omsorgscollege garanterar vi att din utbildning håller riktigt
hög kvalitet. Efter examen får du ett diplom som
visar att du har studerat hos en certifierad utbildare.
Läs mer om VO-college på vo-college.se.

Din praktik i arbetslivet

Du som läser vård- och omsorgsprogrammet som
skolförlagd utbildning har minst 16 veckor praktik på
riktiga arbetsplatser, också kallat APL. Innan dess gör
du två veckor fältstudier, vilket innebär att du bekantar dig med en möjlig praktikplats innan du går ut på
din riktiga APL. Du som läser en vård- och omsorgsprogrammet som lärling gör betydligt mer APL än så
– minst halva din utbildningstid.

Jobbgaranti

När du avslutat din utbildning och fått din yrkes
examen från vård- och omsorgsprogrammet erbjuder
Mölndals stad dig arbete som undersköterska eller
stödassistent!*

*Anställningen är en provanställning under 6 månader och gäller under förutsättning att
ingen annan person som redan är anställd i staden har företrädesrätt till tjänsten.

Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma ämnen

1 100 p

Hälsopedagogik

Medicin 1
Psykiatri 1
Etik och människans livsvillkor
Samhällskunskap 1a2
Specialpedagogik 1
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

Programfördjupningskurser
Gymnasiearbete
Individuella val

100
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150
100
100
50
100
100
200
150

500 p
100 p
200 p

Introduktionsprogrammen
Språkintroduktion (Sprint)

På Krokslättsgymnasiet har vi även utbildningar för dig som saknar behörighet att
söka ett nationellt gymnasieprogram.

Språkintroduktion är en utbildning med särskilt fokus
på det svenska språket. Utbildningen är till för dig
som nyligen invandrat till Sverige.

Prata gärna med din SYV innan du ansöker.

Värt att veta

Programinriktat val (IMV)

Bor du i annan kommun än Mölndal är det inte säkert
att du kan studera IMIND, IMYRK och SPRINT på
Krokslättsgymnasiet. IMV är sökbart i Indra.

Utbildningens mål är att du inom kort ska komma
in på ett gymnasialt yrkesprogram. Du läser in de
grundskoleämnen som krävs för att du ska bli behörig.
Samtidigt läser du kurser som ingår i det gymnasiala
yrkesprogrammet. Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
ingår. Vi har programinriktat val mot barn- och
fritids-, handels- och administrations- och vårdoch omsorgsprogrammet.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Målet med yrkesintroduktion är att du ska komma in
på arbetsmarknaden eller på ett gymnasialt yrkesprogram. Utbildningen innehåller grundskoleämnen
som du saknar godkända betyg i. Beroende på möjliga
yrkesval kan du läsa kurser som ingår i gymnasieskolans yrkesprogram.

Individuellt alternativ (IMIND)

Individuellt alternativ utformas utifrån dina behov
och förutsättningar. Du kan läsa grundskoleämnen
som du saknar godkända betyg i, samt hela eller delar
av kurser i karaktärsämnen och gymnasiegemensamma
ämnen. Även andra utvecklande insatser kan ingå.
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”

”

Krokslättsgymnasiet är en liten och väldigt personlig skola. Här känner lärare och rektor alla elever.
Lärarna är riktigt bra på att förklara på olika sätt, så
vi elever verkligen förstår. Jag trivs superbra! ”

Undervisningen på Krokslättsgymnasiet är bra
– lärarna gör det lätt att förstå. Jag trivs i både klassen
och på skolan. Dessutom känns det jätteskönt att
veta att det är lätt att få jobb efter gymnasiet! ”

Aline Silva De Oliveira

Ismail Haidari

Funderar du på hur det är att
gå på vår skola?
Kontakt

Då kan du skugga en av skolans elever en
dag! Följ med på lektioner, lär känna lärare
och elever. Känn in atmosfären i våra härliga
lokaler och ät lunch med oss.

SMS/tel: 0768-41 35 12
Mail: bjorn.winblad@molndal.se

Tveka inte att höra av dig om du är
intresserad.
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Vi har Öppet hus:
Lördag den 19 oktober
Onsdag den 27 november
Torsdag den 16 januari

kl. 11–14
kl. 17–19
kl. 17–19

(Datum och tider avser läsår 2019–2020)

Vill du skugga en elev? Se sid 15.

Krokslättsgymnasiet
Krokslätts fabriker 50
431 37 Mölndal

krokslättsgymnasiet.se
krokslattsgymnasiet
krokslattsgymnasiet
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