
Gustavsbergs
Gymnasium

att studera vid

Den engagerade skolan



Gustavsbergs gymnasium (G2) är en kommunal, modern skola som sätter kunskap och 
kreativitet i centrum. Här studerar drygt 400 elever varav hälften kommer från Värmdö 
koimmun och resten är från hela Stockhomsregionen.

Vi satsar på en bra studiemiljö för eleverna med fräscha lokaler och modern teknik i klass-
rummen. 

För oss på G2 är den positiva öppna stämningen på skolan en viktig del av skolans själ. Om 
du trivs och har kul i skolan och känner att du blir sedd kommer du klara dina mål bättre.

Samtliga elever på skolan lånar en MacBook (bärbar dator) som de använder i sitt skolarbete 
i skolan och hemma. Alla elever på skolan får SL-kort, fri frukost och lunch.

Vi sätter eleverna i centrum och arbetar mycket med individuella lösningar och skolan har 
ett fullständigt stöd med studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog, psykolog samt 
skolsköterska. Vi erbjuder också läxhjälp.

Vår vision är att alla elever på G2 blir förberedda för en föränderlig framtid och att eleverna 
finner glädje i att söka kunskap samt att de når sina mål och utvecklas bättre än elever på 
andra skolor. Här strävar elever och lärare efter målet - inga F många A. 

På alla våra yrkesprogram kan du få högskolebehörighet om du vill. 

VERKLIGHET- KUNSKAP-PRAKTIK
Vår ledstjärna på skolan är att undervisningen ska utgå från verkligheten och att eleverna 
ska ges de verktyg som de behöver inom sina olika yrkesområden eller framtida studier på 
universitet och högskola.

Genom vår verklighetsanknutna undervisning gör vi också studierna roliga och meningsfulla. 
Vi utgår från aktuella händelser, problem och trender som berör och engagerar. Vi bjuder 
in gästföreläsare till skolan och åker iväg på studiebesök.

Snabbpresentation av skolan

Marie Olofsson
Rektor Gustavsbergs gymnasium
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Fritid och hälsa
Inriktningen ger en bred bas för 
yrkesverksamhet inom fritids- och 
friskvårdssektorn. Här ges möj-
ligheten till specialisering inom 
till exempel badverksamhet och 
friskvård.

Tänkbara yrken
Idrottstränare
Badpersonal
Idrottsplatspersonal
Aktivitetsledare
Eventpersonal
Fritidsledare

Pedagogisk arbete 
Inriktningen ger dig behörighet att 
arbeta som till exempel barnskötare 
och elevassistent. Du inriktar dig 
därför på kurser som handlar om 
pedagogik och barns lärande.

Tänkbara yrken
Barnskötare 
Elevassistent
Personlig assistent

PRIV på Barn- och Fritidspro-
grammet
Det finns också programinrik-
tat individuellt val (PRIV), för dig 
som har de betyg som behövs för 
att gå ett PRIV-program. Du kan 
läsa Barn- och fritidsprogrammet 
och komplettera med de grunds-
koleämnen du saknar betyg i.

Foto: Maria Ljungberg

Barn OCH fritidsprogrammet
Inriktning: Fritid & hälsa eller Pedagogiskt arbete

Ekonomiprogrammet
Inriktning: Ekonomi

På G2 hjälper vi dig att lyckas med jobbkarriären och 
coachar dig för bästa resultat!

Våra ekonomilärare har lång arbetslivserfarenhet 
från näringslivet. Vi ger dig möjlighet att få en eko-
nomiutbildning som är konkurrenskraftig på arbets- 
marknaden. Du ges också möjligheten att starta och 
driva ditt eget företag inom ramarna för Ung Före-
tagsamhet (UF).

Du kommer även att läsa  juridik där vi behandlar det 
svenska rättssystemet, lagar och andra författningar 
som styr eller påverkar svenska företag

Under utbildningen kommer du att utveckla dina kun-
skaper i samhällsekonomi, företagsekonomi och entre-
prenörskap för att förstå hur resurser används på bästa 
sätt. 

På G2 ger vi dig möjlighet att lära dig ekonomi på rik-
tigt!

Inriktningen ekonomi ger dig fördjupade kunskaper 
inom företagsekonomiska områden som redovisning, 
kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organi-
sation. Programmet för dig som gillar att göra en bra 
affär!
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Barn- & Fritidsprogrammet är för dig som tycker om att arbeta med människor. 

Programmet ger en grundläggande yrkesutbildning, 
högskoleförberedande för den som vill. Du får arbeta 
med människor i alla åldrar inom  det pedagogiska om-
rådet samt kultur och fritidssektorn. Vi arbetar mycket 
med hur människan fungerar samt kunskaper inom le-
darskap och pedagogik.

Våra lärare har en bred pedagogisk erfarenhet och en 
praktisk yrkeserfarenhet från den bransch de under-
visar i. 

Arbetsmarknaden är stor och jobb får du till stor del ge-
nom kontakter. Därför varvas utbildningen hela tiden 
med praktik, en dag i veckan och/eller någon sam-
man- hängande period på olika arbetsplatser. En stor 
del av dina praktiska kunskaper får du ute på arbets-
marknaden.

På Gustavsbergs gymnasium (G2) har vi två inriktnin-
gar som du kan välja mellan.

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av företagande, ledarskap, siffror, 
marknadsföring och människor.
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Högskoleförberedande för den som vill. På G2 får 
du en verklighetsnära utbildning med den kompetens 
som företagen efterfrågar. Du erbjuds möjligheten att 
genomföra olika projekt och genom Ung Företagsam- 
het (UF) kan du starta och driva ett eget företag.

Genom vårt nära samarbete med näringslivet lär du 
dig hur butiker och företag startas, drivs och utveck- 
las. Samtidigt får du kunskap i kundbemötande och 
hur säljare arbetar. 

Våra lärare har en bred pedagogisk erfarenhet och en 
praktisk yrkeserfarenhet från den bransch de under-
visar i.
Handelsbranschen är stor och jobb får du till stor del 
genom kontakter. Därför varvas utbildningen hela 

iden med praktik, en dag i veckan och/eller någon sam-
manhängande period på olika företag inom handels- och 
serviceyrket.

Programmet ger en bra grund till ett flertal jobb inom 
försäljning och service, ledarskap, ekonomi och adminis- 
tration. Handeln sysselsätter cirka 500 000 personer och 
är en av de näringsgrenar som har många karriärvägar 
och anställer flest!

Handels och 
administrationsprogrammet
Inriktning: Handel och service

Stylist är ett yrkesprogram för dig som vill 
arbeta med make-up, hår- och klädstyling. 

Vi skapar modebilder, re-stylar kläder och du får lära 
dig färg- och formlära. Här på skolan har vi egen make- 
up studio samt hårsalong. Under dina samtliga tre år ar-
betar vi med uppdrag, ämnesintegrerat utifrån teman. 
Vilket kan innebära en modevisning eller ett fotojobb, 
att skapa ett skyltfönster eller make-up aktiviteter ute 
i butik.

På G2 arbetar vi nära yrkeslivet och du får möta pro-
fessionella människor inom olika, för stylistyrket, rel-
evanta branscher. Modebranschen är stor och jobb får 
du till stor del genom kontakter. Därför varvas utbild-
ningen hela tiden med praktik, en dag i veckan och/ 
eller någon sammanhängande period på olika företag 
inom stylistyrket.

I årskurs 3 skapar vi ett portfolio som ger dig arbet- 
sprover som du kan använd för att söka jobb samt till 
vidareutbildningar. Våra lärare har en bred pedagogisk 
erfarenhet och en praktisk yrkeserfarenhet från den 
bransch de undervisar i.

Här på Gustavsbergs gymnasium kan alla som vill bli 
högskolebehöriga.

Frisörutbildningen på G2 ger dig yrkeskun-
skaper, men också möjligheter till skapar-
kraft och personlig utveckling. 

Vi arbetar nyskapande med kunder, hårvisningar, foto- 
jobb med mera. Dina kunskaper ska spegla vad som 
gäller i branschen, därför förser vi dig med en bra grund 
och chansen att arbeta med aktuella tekniker. Givetvis 
har vi en egen hårsalong.

Vi samarbetar med de ledande företagen i frisörbran- 
schen och kombinationen skola och näringsliv ger de 
bästa förutsättningarna för god yrkesutbildning. En dag 
i veckan är du dessutom ute på praktik.

Som frisör på skolan kan du starta eget företag inom 
ramen Ung företagsamhet (UF). Våra lärare har en bred 
pedagogisk erfarenhet och en praktisk yrkeserfarenhet 
från den bransch de undervisar i.

På G2 stärker vi din servicekänsla, utbildar dig 
yrkestekniskt och ger dig modet att vara kreativ.

Här på Gustavsbergs gymnasium kan alla som vill bli 
högskolebehöriga.
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Hantverksprogrammet
Inriktning: Frisör eller Stylist
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Stylist Frisör

Yrkesutbildningen för dig som tycker om att arbeta med människor i en miljö där det händer 
mycket.

Tänkbara yrken
Butikssäljare, kommunikatör, marknadsförare, inköpare, 
logistiker, speditör, varumottagare/terminalarbetare, le-
dare i butik, handlare och näthandlare.

PRIV på Handels- och  administrationsprogrammet
Det finns också programinriktat individuellt val (PRIV), för dig som har de betyg som behövs för att gå ett PRIV-
program. Du kan läsa Handels- och administrationsprogrammet och komplettera med de grundskoleämnen du 
saknar betyg i.

PRIV på Hantverksprogrammet, inriktning Frisör
Det finns också programinriktat individuellt val 
(PRIV), för dig som har de betyg som behövs för att gå 
ett PRIV-program. Du kan läsa Hantverksprogrammet 
Frisör och komplettera med de grundskoleämnen du 
saknar betyg i.
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Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning: Naturvetenskap el. Naturvetenskap och Samhälle

Samhallsvetenskapsprogrammet
Inriktning; Beteendevetenskap el. Samhällsvetenskap

Naturvetenskap
På inriktningen naturvetenskap fördjupar du dina  kun-
skaper bland annat i ämnena biologi, fysik, kemi och 
matematik. I undervisningen får du observera, tolka 
och göra experiment och arbeta från en naturvetens-
kaplig synsätt

Naturvetenskap och samhälle
På inriktningen naturvetenskap och samhälle fördjupar 
du dig bland annat i naturvetenskap, samhällskunskap 
och geografi. Inriktningen är för dig som vill kombin-
era ditt intresse för naturvetenskap och samtidigt få dj-
upare kunskap inom samhällsvetenskapliga ämnen, till 
exempel hur vårt samhälle är uppbyggt, om lagstiftning 
och hur demokratin fungerar och kombinera det med 
naturvetenskap.

Du får goda kunskaper om hur samhällsförhållanden 
och livsvillkor ser ut i världen samt hur dessa förändras 
över tid och rum. Du utvecklar din analytiska förmåga, 
vetenskapliga medvetenhet och kritiska tänkande ge-
nom studier av olika samhällsfrågor.

Varför inte arbeta med politik på riktigt genom Vär-
mdö Ungdomsparlament. En möjlighet att påverka 
den lokala politiken. Eller vad sägs om internationell 
erfarenhet genom bland annat Model European Parlia-
ment. Några utvalda får en chans att åka utomlands 
och företräda Sveriges åsikter i internationella rollspel 
om Europafrågor.

På G2 får du varva teoretisk kunskap med praktiska 
projekt. Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar din 
kreativitet och din språkförmåga samt din digitala kom- 
petens. Vi ligger i framkanten när det gäller 2000-talets 
lärande och utveckling. Våra lärare har en bred peda-
gogisk erfarenhet och en praktisk yrkeserfarenhet från 
den bransch de undervisar i.

Vi erbjuder två inriktningar på samhällsvetenskapspro-
grammet.

Ett brett program som passar dig som vill studera vidare på universitet eller högskola.Detta är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad bland annat biologi, fysik och 
kemi och matematik. På detta program får du även utveckla ditt sinne för kritiskt tänkande, 
logiska förklaringar och lära dig skilja och värdera olika påståenden från ett vetenskapligt 
sätt. Vill du kanske vidareutbilda dig till läkare, veterinär, astronom, företagsutvecklare eller 
bli forskare ska du gå Naturvetenskapsprogrammet. 

På detta program kan du välja mellan två inriktningar, naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle.

Beteendevetenskap
som ger dig kunskaper om människors utveckling och 
samspel i olika sammanhang och passar dig som är in-
tresserad av människor och vårt beteende.

Samhällsvetenskap
som ger dig fördjupade kunskaper om samhällsstruk- 
turer och människans livsvillkor med inriktning på ett 
internationellt perspektiv.

Hos oss kan du även välja en profil om du vill, Marinbiologi med dykning. Vill man inte ha profilen så 
läser man andra kurser som skolan erbjuder.

Profil Marinbiologi
Här får du lära dig dyka, specialstudera liv under vattenytan och på så sätt knyta samman de naturvetenskapliga 
ämnen i verkliga situationer. Vad sägs om att ha en fysiklektion under vatten? Att dyka på natten och studera 
blåstångens kärleksliv? Eller att att fotografera marulk på 20 meters djup?

På G2 får du en gedigen dykutbildning med betoning på säkerhet och ett etiskt förhållningssätt gentemot natur- 
och djurliv.
Våra lärare har en bred pedagogisk erfarenhet och en praktisk yrkeserfarenhet från den bransch de undervisar i.

I



10 11

Vå
rd

 o
ch

 o
m

so
rg

sp
ro

gr
am

m
et

As
pe

rg
er

ve
rk

sa
m

he
t

Vård- och omsorgsprogrammet är ett gymnasiepro-
gram för dig som vill arbeta med människor. Här lär 
man sig de grundläggande kunskaper som behövs 
för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, 
psykiatri, som vård- och omsorgspersonal och med 
funktionshindrade. 

På detta program får du kunskaper om hur du bemöter 
och vårdar människor på ett yrkesmässigt sätt. Du kan 
välja kurser som gör att du blir behörig till sjuksköter-
skeutbildning på högskolan.

Våra lärare har en bred pedagogisk erfarenhet och en 
praktisk yrkeserfarenhet från den bransch de under-
visar i.

Vard och omsorgsprogrammet 

Hos oss har du hemklassrum med en miljö anpassad 
efter dina behov. Där kan du arbeta i lugn och ro med 
dina uppgifter. I hemklassrummet får du hjälp av en 
egen mentor och specialpedagog med allt från att 
strukturera din tid och anpassa uppgifter till att hålla 
koll på skolarbetet.

Arbetsmetoderna är anpassade för dig med Aspergers 
syndrom. Du följer undervisningen med egen klass, 
i största möjliga utsträckning, där du får tillgång till 
ämneslärarnas kunskaper samt social träning. När du 
behöver har du tillgång till hemklassrummet.

Aspergerverksamhet

Vårt arbetssätt gör att du får en möjlighet att tillhöra 
en gymnasieklass, men med möjlighet till mer stöd. 
För en del av våra elever har det blivit en bra övergång 
till universitetsstudier. Skolan har även ett väl utarbetat 
elevstödsteam.

Aspergerverksamhet erbjuds på Samhällsvetenskap-
sprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Eko-
nomiprogrammet och Handels och administration-
sprogrammet.

För att studera hos oss krävs att du har fått diagnos 
alternativt utreds för Aspergers syndrom.

I vår Aspergerverksamhet erbjuder vi dig en möjlighet att gå på ett nationellt program utifrån 
dina förutsättningar.

Om du vill besöka oss för att se vår Aspergerverksamhet eller har frågor:

Ring 0736-88 60 85 eller 
mejla martina.lindberg@varmdo.se

Vård- och omsorgsprogrammet ett yrkesförberedande program, vilket betyder att efter 
gymnasiet har du möjlighet att få jobb direkt

Tänkbara yrken
Undersköterska inom sjukvården, psykiatrin, hem-
tjänst, äldreomsorg eller som personlig assistent

På vår skolan kan du specialisera dig mot Ambu-
lans/Akutsjukvård eller läsa ett vanligt vårdom-
sorgsprogram

Profil Amulans/Akutsjukvård
Här lär man sig att yrkesmässigt ta hand om akut sju-
ka och/eller skadade personer innan de kommer till 
sjukhus. Vi utgår från hur ambulansen jobbar från larm 
till att de lämnar patient på sjukhus.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveck-
la förmåga att hantera akuta situationer och att känna 
igen olika akuta tillstånd, samt att ge rätt vård i dessa 
situationer, fram tills patienten kommer till sjukhus.

I
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Preparandutbildning
Under ett år har du möjlighet att komplettera dina 
grundskolebetyg för att nå gymnasiebehörighet. Pro-
grammet anpassas efter dina behov.

Individuellt alternativ
För dig som behöver en helt individuell lösning. Ut-
bildningen är inte tidsbegränsad och syftar till fortsatta 
studier under yrkesintroduktion, annan fortsatt utbild-
ning eller arbetsmarknaden.

Programinriktat individuellt val (PRIV)
För dig som vill gå ett yrkesprogram och saknar ett 
eller flera av de godkända betyg som krävs. Du läser 
yrkesprogrammets kurser tillsammans med övriga 
elever och de kurser som du inte har godkända betyg i 
på grundskolenivå. Vi erbjuder PRIV på Frisör, Barn- 
och fritid och Handels- och administrationsprogram-
met.

Språkintroduktion
För dig som är ny i Sverige och ännu inte har språk-
kunskaper som motsvarar åk 9. Utbildningen har tyn-
gdpunkten på svenska men också övriga ämnen som 
saknas för att du ska bli gymnasiebehörig.

Introduktionsprogrammen

• Samhällselever medverkade på MEP Baltic sea region möte i Polen. 

• Frisöreleverna fick besök av stjärnfrisören Antonio Aux.

• Handelseleverna demonstrerade varor varje torsdag fram till jul på Coop Värmdö.

• I kursen samhällskunskap har elever gett förslag till ett bättre Värmdö genom Ungdomsparlamentet.

• Naturvetarna med profil Marinbiologi åkte på dykresa till Egypten.

• Elever från G2 med på världens största mässa med unga företagare: ”Våga Vara Egen 2012”.

• Våra stylistelever var med och jobbade backstage på ”Rookies Fashion show”.

• Naturvetarna har varit på Stockholms Universitet och labbat.

• Frisöreleverna cyklade i ”Spin of Hope” och samlade in pengar till Barncancerfonden.

• Stylisteleverna har genomfört modeshow tillsammans med butiken Tyra´s i Gustavsberg.

Hänt under förra året på 
GustavsberGs Gymnasium

På Introduktionsprogrammet kan du studera för att bli behörig till gymnasiet, förbereda dig 
för annan utbildning eller göra dig redo för arbetsmarknaden. Vi utformar utbildningen efter 
dina behov och lektionerna sker individanpassat i mindre grupper.

info

Introduktionsprogrammet är endast för dig som inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att 
kunna börja ett nationellt gymnasieprogram.
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På alla våra yrkesprogram  har du 
möjlighet att bli högskolebehörig.

Om du vill ha högskolebehörighet 
är det viktigt att planera dina 
studier. Du måste läsa vissa kurser 
för att bli behörig till högskolan. 
Du måste beroende på program 
välja en eller två extrakurser i sven-
ska/svenska som andraspråk. Alla 
yrkeselever måste också läsa en  ex-
tra kurs i engelska. Dessa kurser 
läser man som individuellt val. För 
hantverksprogrammet måste man 
läsa en av kurserna som utökad 

kurs.
Dessa är ytterligare en eller två 
kurser i svenska eller svenska som 
andraspråk och en kurs i engelska.   
På tex Vård- och omsorgprogram-
met kan du välja kurser som leder 
till högskolebehörighet och särskil-
da utbildningar inom området som 
till exempel sjuksköterska utan att 
utöka gymnasieprogrammet. 

Prata gärna med vår studie- och 
yrkesvägledare om du vill studera 
vidare.

Bli högskolebehörig på 
ett yrkesprogram

Elevkommentarer om skolan 
och programmen

“Barn- och fritidsprogrammet är för dig som älskar att 
arbete med människor. Du får lära dig allt från män-
niskans beteende och lärande till hur man ska planera 
och styra en verksamhet till alla de olika teoretiska äm-
nerna. Det är ett väldigt rolig, intressant och lärorikt 
program som innehåller många olika aktiviteter, stud-
iebesök, praktik och pedagogik. 

Det är en blandning av teoretisk utbildning och en 
praktisk utbildning som gör att du kan koppla det du 
lär dig i skolan till det du gör ute i det riktiga arbetet. 
Vi har många intressanta lektioner med mycket skämt, 
skratt och diskussioner där allas åsikter har en stor be-
tydelse.

Barn och fritidprogrammet är väldigt mycket “learning 
by doing” genom att göra själv och observera och lära 
från andra och du lär dig mycket om dig själv på köpet. 
Är du intresserad eller vill du jobba på något sätt med 
människor är det här helt rätt program för dig!“
Victoria Dahlin, 
Barn- och fritidsprogrammet, åk 3

“Jag går naturvetenskapsprogramet med profil Marin-
biologi med dykning. När jag gick i nian hade jag det 
jätte svårt att välja vart jag skulle gå, skulle jag välja 
något som mina kompisar eller något som jag själv var 
intresserad av? Jag visste att det var natur jag skulle gå 
men hur många naturinriktningar finns det inte? 

En månad innan alla valen skulle vara gjorda fick jag 
höra talas om G2, där fanns det program jag går nu. Jag 
fick höra talas om att man kunde dyka inom det pro-
grammet och hur coolt är inte det? Jag som älskar att 
vara i vatten, ganska perfekt! Dock hade jag tänkte mig 
att gå i en mycket större skola än 450 elever så säker var 
jag inte även om det lät ganska bra. 

Min gamla idrotts-lärare sa till mig, “Åk till alla skolor 
du funderar på att välja, ställ dig mitt i skolan och bara 
kolla runt, tänk dig att du skulle gå runt där, du kom-
mer veta vilken skola du vill börja på då”. Så ni kan nog 
förstå att när jag var på G2, under deras öppet hus stod 
jag mitt i skolan och bara kände att det var där jag ville 
spendera mina kommande 3 åren. 

Vad jag kan säga om mitt val idag är att det var per-
fekt för mig. Jag har en riktigt mysig klass, jag känner 
alla mina lärare och även de som jag inte har haft eller 
kommer att ha. Fördelarna med små skolor är att du, 
i helhet, blir som en familj. Man känner igen alla, vet 
vilka program de går och skaffar ett tajtare umgänge. 
För min del är detta perfekta faktorer för den bästa 
skolan. Anpassa dina skolval efter vad som funkar för 
dig, du ska bli kvar i tre år, är det inte bättre att välja 
den skolan du faktiskt gillar? Jag är riktigt nöjd och det 
är det enda jag kan hoppas på för dig! ”
Ia Vagland, 
Naturvetenskapsprogrammet, åk 3

Mina tankar:
“Vi får en bra och seriös utbildning som samtidigt är 
riktigt rolig. En liten och mysig skola som är svår att 
inte tycka om. Det är en liten skola med fantastiska 
lärare, man känner sig sedd. Man träffar folk från alla 
möjliga delar utav stan, vilket är kul - att det är blandat 
med folk.

Här finns det alla olika sorters människor, vi har något 
för alla. Med oerhört många varierande utbildningar 
och inriktningar så finns det något för alla, till exempel 
för dig. Vare sig du vill klippa hår, sminka och styla, 
dyka eller läsa om atomklyvning, så har G2 något för 
dig. 

En liten skola med en mysig omgivning och underbara 
lärare gör att det känns trevligt att gå till skolan på mor-
gonen. En liten skola gör att man får mycket hjälp och 
att man känner sig sedd. G2 är en fantastisk skola med 
moderna utbildningar som gör att allting man lär sig 
känns intressant och nytänkande”.
Emelie Wannberg, 
Hantverksprogrammet, Frisör, åk 2

”Jag tycker om att gå på G2 för att det är en rolig skola 
med jättebra lärare. Jag går stylistprogrammet och där 
har jag lärt mig så otroligt mycket om mode och styling. 
Det är kul att få chansen att hålla på med någonting 
som man verkligen brinner för. För nu saknar man 
skolan så fort man har lov.”
Stephanie Harvey, 
Hantverksprogrammet, Stylist, åk 3
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