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Välkommen till  
Öresundsgymnasiet
Vi som arbetar på Öresundsgymnasiet brinner för att du som elev ska få vara dig 
själv och bli sedd som den du är. Det är oerhört viktigt för oss att vara tillgängliga 
för och synliga bland våra elever. Att våra medarbetare är duktiga på sina respek
tive områden är en självklarhet, men engagemanget för eleverna är en lika stor 
del av våra jobb. 

Här kan du nå din fulla potential i en trygg miljö
Vårt mål är att ge alla våra elever de bästa förutsättningarna inför framtiden, du ska kän
na att du ges möjlighet att nå din fulla potential under gymnasietiden. Vi är stolta över att 
allt fler elever söker sig till Öresundsgymnasiet och att skolan för varje år rankas högre vad 
gäller både resultat och trivsel och trygghet. Välkommen till en lugn, trygg och säker skola!
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Så väljer du rätt
Gymnasievalet kan kännas som ett stort och svårt val. Tänk efter vilka ämnen du är mest 
intresserad av. Vill du plugga vidare eller vill du börja jobba efter gymnasiet? Vill du ha nära 
hem eller kan du tänka dig att pendla varje dag? Låt beslutsprocessen ta tid så brukar det 
landa rätt till slut.

Hur funkar gymnasiet?
De högskoleförberedande programmen lägger grunden för 
fortsatta studier medan yrkesutbildningarna gör dig redo 
att börja jobba inom din bransch. Även den som söker ett 
yrkesprogram kan plugga vidare på universitet och högsko
la genom att välja till de kurser som krävs. Sista året får du 
även chans att fördjupa dig i något av dina ämnen.

Så här är kurserna indelade
Gymnasieutbildningarna är indelade i kurser. De flesta är 
på 100 poäng och poängantalet motsvarar antalet lektions
timmar kursen är på till ungefär 80 procent. Efter varje 
avslutad kurs får du ett slutbetyg. Under respektive gymna
sieutbildning i denna katalog ser du hur poängplanerna ser 
ut för varje enskilt program.

Vad krävs för att komma in?
BEHÖRIGHET
Yrkesprogram – du måste ha godkända betyg i engelska, 
matematik och svenska/svenska som andraspråk samt 
ytterligare fem ämnen.
Högskoleförberedande program – du ska vara godkänd i 
engelska, matematik och svenska/svenska som andra
språk samt ytterligare nio ämnen. Vilka ämnen det är beror 
delvis på vilket gymnasieprogram du söker. Mer information 
hittar du på webadress gymnasium.se.

MERITVÄRDE
I de fall då platserna inte räcker till för alla sökande är 
det meritvärdet från slutbetyget i 9:an som avgör om du 
får en plats. Bokstavsbetygen översätts till poäng där A 
ger 20, B ger 17,5, C ger 15, D ger 12,5 och E ger 10 poäng. 
Icke godkänt betecknas med F. Dina 16 bästa betyg räknas 
samman och ger ditt meritvärde. Har du betyg i moderna 
språk får du även räkna med det. Meritvärdet beräknas då 
på 17 betyg.

Välkommen på Öppet hus 
Våra Öppet husdagar är fantastiska tillfällen att träffa  
studenter och lärare och skapa dig en bild av skolan  
och vårt programutbud. 

Ansök senast
15 februari

Landskrona Stad satsar på sin gymnasie
skola. Till hösten 2022 är du välkommen  
till vårt helt nyrenoverade gymnasium!

Jag heter Linda Klang och är mycket stolt rektor för Öre
sunds gymnasiet Landskrona. 

Det finns mycket att vara stolt över, men överst på listan 
står våra elever! Hos oss går bland annat (läs mer om alla 
våra sju program i broschyren) blivande läkare, sociono
mer, ekonomer, byggare, elektriker, undersköterskor med 
mera. Även om de har olika framtidsdrömmar har de myck
et gemensamt. Våra elever har ett stort engagemang och 
det märks här på skolan.  

 Utöver sina egna studier är det många som engagerar 
sig för skolan i stort och för sin omvärld. Det märks till 
exempel i miljöpriserna de vunnit, i elevernas och lärarnas 
studiecirklar och de många stipendier som tillfaller våra 
elever. Att vi har elever som tar stort ansvar för sin skola 
och sin omvärld gör Öresundsgymnasiet till en fantastisk 
arbets plats för oss alla. När dessa elever får jobba till
sammans med våra mycket uppskattade lärare är det inte 
konstigt att elevernas studieresultat ökat kraftigt sedan vi 
startade Öresundsgymnasiet. 

 Jag är också stolt över att Landskrona stad satsar på sin 
gymnasieskola. När du läser detta håller vi på att renovera 
hela vår skolbyggnad och bygger helt nya lokaler för vårt 
El och Byggprogram. När du som läser detta börjar års
kurs 1 höstterminen 2022 kommer alla lokaler vara nya och 
fräscha och ha nya möbler och alla våra program kommer 
vara samlade mitt i centrala Landskrona med närhet till 
affärer, caféer och restauranger. 

Du är viktig

Linda Klang
REKTOR ÖRESUNDSGYMNASIET

Om det finns mer att vara stolt över? Ja massor! Kontakta 
mig så berättar jag gärna mer! Eller kom och besök oss 
på Öppet hus! Varmt välkommen till Öresundsgymnasiet 
Landskrona! 

Hur är det på Öresundsgymnasiet?
Har du några frågor om Öresundsgymnasiet 
finns vi tillgängliga digitalt varje onsdag  
kl 14–18 under hela sökperioden 15/1–15/2.
Du hittar teamslänk på vår hemsida.

På skolkollen.se kan du hitta statistik om olika 
gymnasieskolor. Du kan också alltid prata med 
din skolas studie  och yrkesväg ledare (SYV) för 
vägledning inför valet.

Vad är skuggning?
Vill du göra valet enklare 
kan du “skugga en elev” hos 
oss på Öresundsgymnasiet. 
Skuggning innebär att du följer 
en elev under en dag på skolan. 
Du är med på lektioner och får ta 
del av hur det är att vara elev på pro
grammet som du är intresserad av. 

Viktiga datum
ÖPPET HUS

27 oktober 2021 kl 17:30–19:00
25 januari 2022 kl 17:30–19.00

2 maj 2022 kl 17:30–19.00

SISTA DAG FÖR ANSÖKAN TILL NIU
1 december 2021 

ANSÖKNINGSPERIOD  
TILL GYMNASIET

15 januari– 
15 februari 2022

Läs mer på landskrona.se/oresundsgymnasiet

Sedan skolans 
start 2017 har 
resultaten gått 
spikrakt uppåt. 
Nu ligger exe
mensgraden väl 
över rikssnitt. 
Det är vi jätte
stolta över.

Vill du skugga en elev på Öresundsgymnasiet?
Kontakta våra SYV:are Emelie Ekelund, emelie.ekelund@landskrona.se
eller Emelie Helin, emelie.helin@landskrona.se

https://www.gymnasium.se
https://www.landskrona.se/oresundsgymnasiet
mailto:emelie.ekelund@landskrona.se
mailto:emelie.helin@landskrona.se


Det här kan du läsa på  
Öresundsgymnasiet
.

Läs mer om våra
program på:
landskrona.se

EL OCH ENERGI
Inriktning Elteknik

Är du tekniskt intresserad? Bli elektriker! På vårt el  och energipro
gram får du fördjupa dig i allt som har med el att göra. Du får stora 
möjligheter till arbete direkt efter examen eller till vidare studier.

NATURVETENSKAP
Inriktning Naturvetenskap eller 
Naturvetenskap och Samhälle

Tycker du om matematik, fysik och de naturvetenskapliga äm
nena och planerar att läsa vidare inom till exempel medicin eller 
teknik? Då är det naturvetenskapliga programmet det självklara 
valet för dig.

VÅRD OCH OMSORG
Profilering Sjukvård

Om du vill jobba inom vård och omsorg är det här gymnasie programmet 
för dig! Lär dig bemöta, hjälpa och vårda människor i alla åldrar och i 
olika situationer på ett professionellt sätt. Efter avslutad examen på 
vård  och omsorgsprogram har du stora chanser att gå rakt ut i arbetsli
vet eller studera vidare på högskola och universitet.

SAMHÄLLSVETENSKAP
Inriktning Beteendevetenskap

Vill du vara med och påverka framtidens samhälle? 
Är du intresserad av hur människor tänker och fungerar i grupp? 
Då är samhällsvetenskapliga programmet alternativet för dig.

Krydda din studietid med sport  
eller utomlandspraktik
Förutom våra basprogram har du också möjlighet att förlägga 
praktiktid utomlands genom Erasmus. Du har också den stora 
förmånen att kombinera studier och träning i just din sport eller 
genom att välja nationellt idrottsgymnasium i golf eller fotboll.

På Öresundsgymnasiet har vi sju nationella program – såväl högskoleförbe
redande som yrkesprogram –  och möjligheten att kombinera alla nationella 
programmen med idrottssatsning på elitnivå. Väljer du ett yrkesprogram kan 
du dessutom få utomlandspraktik genom Erasmus. För dig som inte ännu är 
fullt behörig till ett gymnasieprogram erbjuder vi ett introduktionsprogram.

EKONOMI
Inriktning Ekonomi

Hur marknadsför du en produkt? Hur startar och driver du ett före
tag? Hur blir du en bra ledare? Hur påverkas företag av lagar och 
avtal? På ekonomi programmet får du lära dig mer om företagande 
och entreprenörskap!

BARN OCH FRITID
Inriktning Pedagogiskt arbete

Barn  och fritidsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad 
av pedagogiskt arbete och leder till en yrkesexamen. Om du sedan 
vill läsa vidare går det fint eftersom programmet ger dig grund
läggande högskole behörighet.

BYGG OCH ANLÄGGNING
Inriktning Husbyggnad

Är du intresserad av att jobba i byggbranschen? Vill du gå ett pro
gram som både kan leda till arbete direkt och som gör det möjligt att 
studera vidare? Då kan Bygg och anläggning vara ett program för 
dig. Skapa, bygga och renovera både enskilt och i grupp.

INTRODUKTIONSPROGRAM
För dig som inte ännu är fullt behörig till ett gymnasie
program erbjuder vi introduktionsprogram.

ATT VÄLJA GYMNASIEUTBILDNING  7 6  ATT VÄLJA GYMNASIEUTBILDNING

https://www.landskrona.se/oresundsgymnasiet-landskrona/om-skolan/
https://www.landskrona.se/oresundsgymnasiet-landskrona/om-skolan/


ATT VÄLJA GYMNASIEUTBILDNING  9 

”Välj det du är intresserad av”
Tobias OhlssonBååth tog studenten från teknikprogrammet på Öresundsgymnasiet och 
lämnade tre roliga och lärorika år bakom sig. Idag studerar han Industriell Ekonomi på 
Lunds Universitet och har flera goda råd till alla som står inför sitt gymnasieval. 

Varför valde du att plugga på Öresundsgymnasiet 
Landskrona?
– Jag fick en bra bild av skolan som helhet och lärarna då 
jag besökte skolan under slutet på grundskoletiden inför 
gymnasievalet. Jag hade även en äldre kusin som hade 
gått på skolan och som lovordade den. Ovanstående i kom
bination med att jag trivs väldigt bra i Landskrona som stad 
gjorde valet väldigt enkelt!

Vad hade du för bild av skolan innan du började där? 
Stämde den bilden?
– Ja, det tycker jag definitivt! Den bilden jag skapat mig 
genom ”skuggning” och att ha pratat med andra som gått 
på skolan stämde in mycket bra. Det vill säga skolan var 
gemytlig, lärarna bra och klasskamraterna riktigt trevliga!

Vad saknar du mest med Öresundsgymnasiet?
– Det finns många saker som jag kan sakna, men måste 
jag peka på något specifikt så är det känslan av att gå på 
den lugna, lilla och gemytliga skolan, som jag upplevde 
Öresundsgymnasiet som. Jämför jag exempelvis med hur 
det är på universitetet nu eller kanske från Västervång
skolan, som var en stor grundskola, så upplever jag stor 
skillnad mot Öresundsgymnasiet. Den känslan tycker jag är 
få förunnat och definitivt något att ha i åtanke inför valet 
av gymnasium!

  

IMS
Ny i Sverige? Ny på svenska?
IMS tar dig mot studier på din nivå, med anpassade 
grupper efter var du är på din väg genom skolan.
Möjligheter att läsa många ämnen.
Små undervisningsgrupper.

IMYRK
Funderar du på vilket program som passar?  
Har du redan valt, men är inte behörig?
Personligt anpassat schema och en helt egen studieplan  
för att nå just dina mål.
Påbörjar en gymnasiekurs i ett av yrkesämnena, vilket  
ger chansen till första gymnasiepoängen.
Små undervisningsgrupper.
Möjlighet till ettårig eller tvåårig planering.

IMA
Har du inte nått din behörighet?
Personligt anpassat schema och en helt egen  
studieplan för att nå just dina mål.Små under 
visningsgrupper.
Möjlighet till ettårig eller tvåårig planering.

IMYRK
Yrkes

introduktion

IMA
Individuellt 
alternativ

IMS
Språk

introduktion

8  ATT VÄLJA GYMNASIEUTBILDNING

  
TOBIAS TIPS TILL DIG SOM GÅR I NIAN  
OCH SKA GÖRA DITT GYMNASIEVAL:

1.  Välj det du är intresserad av!

2.  Lyssna inte så mycket på vad andra 
säger och tycker om ditt val.

3.  Försök se bortom ”coola” broschyrer 
och presentationsvideos av diverse 
gymnasium, alla gymnasium lovar 
”guld och gröna skogar” men långt 
ifrån alla kan hålla det.

4.  Ta pendlingen i beaktning. Ta en 
funderare på om du verkligen är 
beredd att spendera cirka en timme 
av varje dag på tåg och bussar till 
och från Lund eller Helsingborg.
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NATURVETENSKAP
Inriktning Naturvetenskap eller  
Naturvetenskap och Samhälle

POÄNGPLAN

Schablonkurser
Individuellt val  100 p
Moderna språk  100 p

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  100 p
Engelska 6  100 p
Historia 1b  100 p
Idrott och hälsa  100 p
Matematik 1c  100 p
Matematik 2c  100 p
Matematik 3c  100 p
Religionskunskap 1  100 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska som andraspråk 1 (valbart)  100 p
Svenska som andraspråk 2 (valbart)  100 p
Svenska som andraspråk 3 (valbart)  100 p
Svenska 1  100 p
Svenska 2  100 p
Svenska 3  100 p

Programgemensamma ämnen
Biologi 1  100 p
Fysik 1a   150 p
Kemi 1  100 p

Gymnasiearbete
Gymnasiearbete NA  100 p

Inriktningsgemensamma ämnen
Biologi 2  100 p
Geografi 1  100 p
Samhällskunskap 2  100 p

Programfördjupning – Skolans val
Geografi 2 (valbart) 100 p
Hållbart samhällsbyggande (valbart) 100 p
Miljö och energikunskap (valbart) 100 p 

Tycker du om matematik, fysik och de naturvetenskapliga ämnena  
och planerar att läsa vidare inom till exempel medicin eller teknik?  
Då är det naturvetenskapliga programmet det självklara valet för dig.
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Naturvetenskapsprogrammet ger dig god förberedelse inför 
studier på högskola eller universitet. Det innebär att de 
flesta utbildningar vid universitet och högskolor är sökbara 
efter gymnasieexamen.

Vi kan erbjuda två inriktningar beroende på dina intres
sen: naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle. Vi 
blandar teori med experiment och fältstudier och arbetar 
aktivt med att träna upp ett vetenskapligt arbetssätt i allt 
vi gör.

Inriktning och fördjupningsmöjligheter
Naturvetenskap: Väljer du naturvetenskap fördjupar du dig 
inom biologi, fysik, kemi och matematik. Dessutom får du 
hos oss på Öresundsgymnasiet en unik möjlighet att för
djupa dig inom universums grundläggande lagar genom att 
läsa kursen matematik specialisering – partikelfysik. 

Naturvetenskap och Samhälle: Om du har ett intresse för 
framtidens utmaningar inom hållbar samhällsutveckling 
parallellt med naturvetenskap, väljer du naturvetenskaps
programmet med vår inriktning mot naturvetenskap och 
samhälle. Genom att engagera dig i våra internationella 
samarbeten får du en unik möjlighet att göra skillnad och 
påverka din omvärld

Ansök senast
15 februari

”Här finns alla möjligheter, bra 
lärare, program och verksamhet. 
Det är en bra atmosfär mellan 
elever och lärare på skolan.”
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Under min gymnasietid minns jag särskilt en lärare 
som hade en förmåga att göra det ointressanta 
spännande, det triviala häpnadsväckande och det 
självklara lite mer komplicerat. Det är i mötet med 
eleverna som dessa effekter uppstår och som där
med gör läraryrket så mångfacetterat och roligt på 
Öresundsgymnasiet.

Christoffer Hedman LÄRARE

Det bästa med att vara lärare på 
Öresundsgymnasiet är att varje dag få 
möta våra fantastiska elever och att jag 
får följa deras utveckling under deras 
tid hos oss. Så fort jag sätter min fot 
på skolan på morgonen möts jag en 
otroligt varm och positiv stämning och 
jag känner verkligen att jag är på rätt 
plats. Att se engagemanget och hur det 
lyser i ögonen på eleverna när de tar sig 
vidare med olika uppgifter är fantastiskt 
och jag känner verkligen att vår skola gör 
någonting på riktigt för våra ungdomar 
och deras framtid!

Jill Bergman LÄRARE

Jag valde Öresundsgymna
siet eftersom jag hade hört 
väldigt bra om skolan via 
folk jag känner som är lite 
äldre och därför tänkte jag 
ge skolan en chans och jag 
ångra inte mig jag tycker 
detta gymnasiet är en av 
dom bästa och jag menar 
det verkligen. Väldigt bra 
lärare som alltid förstår  dig 
och som ger dig energi att 
komma till skolan.

Adrijan Gashi ELEV

Vi är en 
skola med 

engagerade 
medarbetare!

Här blir  
man som 

elev nyfiken 
och driven!
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EKONOMI
Inriktning Ekonomi

Är du intresserad av hur det är att driva företag och entreprenörskap?Just entreprenörer 
är viktiga för att driva samhället framåt med nya innovativa idéer och kreativa lösningar. 
Då är Öresundsgymnasiets Ekonomiprogrammet det rätta valet för dig!

POÄNGPLAN

Schablonkurser
Individuellt val  100 p
Moderna språk  100 p

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  100 p
Engelska 6  100 p
Historia 1b  100 p
Idrott och hälsa  100 p
Matematik 1b  100 p
Matematik 2b  100 p
Naturkunskap 1b  100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b  85 p
Samhällskunskap 2 100 p
Svenska som andraspråk 1 (valbart)  100 p
Svenska som andraspråk 2 (valbart)  100 p
Svenska som andraspråk 3 (valbart)  100 p
Svenska 1  100 p
Svenska 2  100 p
Svenska 3  100 p

Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1  100 p
Privatjuridik   150 p
Psykologi 50 p

Gymnasiearbete
Gymnasiearbete EK  100 p

Inriktningsgemensamma ämnen
Entreprenörskap och företagande  100 p
Företagsekonomi 2  100 p
Matematik 3b  100 p

Programfördjupning – Skolans val
Marknadsföring  100 p
Ledarskap och organisation  100 p
Internationell ekonomi  100 p

Ansök senast
15 februari

Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbild
ning som ger dig möjlighet till fortsatta breda och fördjupa
de studier inom ekonomi, juridik och andra samhällsveten
skapliga områden.

Vi förbereder dig för ett yrke eller vidare utbildning  
genom att under två år lära dig hur du blir en duktig före 
tagare och under det tredje året använder du det du lärt dig 
i ett riktigt företag under UF (Ung företagsamhet). 

Inriktning och fördjupningsmöjligheter
Utbildningen utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, 
företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Utbildning
en ger också kunskaper om företagens roll i samhälls
utvecklingen samt ge möjlighet att praktiskt få prova på 
företagande. Inriktningen ekonomi ger dig fördjupade 
kunskaper inom till exempel redovisning, marknadsföring 
och ledarskap.

Programmet ger dig färdigheter i att starta och driva ett 
företag. Under studierna får du starta ett företag, ett så 
kallat UFföretag. Du och dina företagskompisar arbetar 
intensivt ihop med en affärsidé, utvecklar monter och kre
ativa digitala lösningar – innan ni går ut på marknaden och 
marknadsför, säljer och summerar företagets vinst. Efter 
detta har du goda kunskaper för framtida stordåd.
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”Lärarna här är jätteduktiga. 
Jag tycker att de förstår mig 
och alltid försöker hjälpa mig.”
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SAMHÄLLSVETENSKAP
Inriktning Beteendevetenskap

Vill du vara med och påverka framtidens samhälle? Är du intresserad av  
hur människor tänker och fungerar? Då är samhällsvetenskapliga  
programmet vid Öresundsgymnasiet Landskrona alternativet för dig!

POÄNGPLAN

Schablonkurser
Individuellt val  180 p
Inriktning och programfördjupning  256 p
Moderna språk  180 p 

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5   100 p
Engelska 6   90 p
Historia 1b   90 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b  100 p
Matematik 2b   100 p
Naturkunskap 1b   90 p
Religionskunskap 1   45 p
Samhällskunskap 1b   90 p
Svenska som andraspråk 1  100 p
Svenska som andraspråk 2  100 p
Svenska som andraspråk 3  100 p
Svenska 1  100 p
Svenska 2  100 p
Svenska 3  100 p

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1   45 p
Psykologi 1   45 p

Gymnasiearbete
Gymnasiearbete SA  100 p

Inriktningsgemensamma ämnen
Ledarskap och organisation  90 p
Kommunikation  90 p
Psykologi 2a  45 p
Samhällskunskap  290 p
Sociologi  90 p

Programfördjupning – Skolans val
Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
specialisering (valbart)  90 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
specialisering (valbart)  90 p
Internationella relationer (valbart)  90 p

Ansök senast
15 februari

Vi erbjuder ett program som ger rätt förutsättningar och 
bred behörighet för fortsatta studier på universitet och 
högskola som kan leda till yrken som psykolog, socionom, 
polis, journalist, lärare och kriminolog.

Inriktning och fördjupningsmöjligheter
Öresundsgymnasiet Landskrona har valt att fokusera vår 
samhällsvetenskapliga utbildning mot inriktningen beteen
devetenskap – läran om hur du själv och andra människor 
agerar, påverkas och fungerar i vardagen och i samhället. 
Inom ramen för beteendevetenskap kan
du dessutom profilera dig mot interkulturella och interna
tionella frågor, samt kriminologi.

Vi läser om och diskuterar ledarskap, beteendemönster 
och var våra åsikter kommer ifrån och hur de präglar våra 
handlingar. Du studerar ledarskap och kommunikation 
och lär dig också att kommunicera på ett effektivt sätt. I 
utbildningen ingår också ämnen som pedagogik, sociologi 
och psykologi.

Vi erbjuder två helt unika kurser inom kriminologi och 
interkulturella studier för att skapa förutsättningar för ett 
hållbart samhälle. Det finns idag mycket stor efterfrågan 
på kunskaper inom kriminologi. På Öresundsgymnasiet får 
du viktiga förkunskaper inför vidare studier som öppnar upp 
för flera olika yrkeskarriärer. I kursen Kriminologi fördjupar 
vi oss i varför brott begås och vem som utför dem, samt hur 
brott kan förebyggas och förhindras. Vi undersöker hur man 
ser på brottslighet och straff i olika delar av världen. 
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”Det bästa med skolan är att 
jag kan spela fotboll på skoltid, 
att göra något jag verkligen 
brinner för.”
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Komplettera med idrottsinriktning
Vid Öresundsgymnasiet Landskrona har vi stor erfarenhet av elever som vill 
kombinera sin idrottssatsning med gymnasiestudier. Vår personal med rektorer 
och lärare i spetsen har skapat de bästa förutsättningarna för idrottselever med 
ambitioner. För oss är idrott en naturlig del asv din utbildning.

Idrottsspecialisering
Vi erbjuder dig en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom golf och fotboll, vilket innebär att du utövar 
din idrott på skoltid – cirka tre träningspass i veckan under hela studietiden. Våra träningar leds av välutbil
dade instruktörer som själva har proffserfarenheter eller tränat på elitnivå i Sverige.

Som golfelev erbjuds du fritt spel och fri träning (inklusive bollar) på Landskrona GK. Inom fotboll samar
betar vi med Landskrona BoIS. Fotbollsbollseleverna tränar på Landskronas IPanläggning där vi har tillgång 
till gräs och plastgräsplaner, inomhushall och bra möjligheter till fysträning/rehabiliteringsträning. Vi kan 
hjälpa till med kontakten till föreningarna angående boende om du är en NIUelev.

Kombinera skolan 
med din idrott
Jazz Johansen går tredje året på Öresundsgymnasiet och kombinerar  
ekonomiprogrammet med sin passion: fotboll. Följ med honom en dag på skolan! 
TEXT: SARA REIS FOTO: KARIN DENBRATT

Det är en gråmulen onsdagsmorgon, och regnmolnen 
hänger tunga över fotbollsplan C på Landskrona IP. Klockan 
är lite över 8 och Jazz Johansen har just börjat dagens 
träningspass.

Han går tredje året på ekonomiprogrammet på Öresunds
gymnasiet med fotbollsinriktning, och har schemalagd 
träning tre dagar i veckan. Det är en nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU), tränarna har den högsta tränarut
bildningen.

När träningspasset är slut har solen brutit igenom mol
nen och Jazz och hans kompisar samlar ihop bollar och 
koner och går till omklädningsrummet och duschar och 
byter om. Sedan tar de bussen eller cyklar till Öresunds
gymnasiets anrika skolbyggnad mitt i stan. Klockan är tio 
och klassen samlas i korridoren på tredje våningen utanför 
sal B336. Jazz skåp är precis utanför och han har just tagit 
ut sin dator och sina böcker när matteläraren Anna Rosdahl 
kommer gående från andra hållet och låser upp dörren för 
att släppa in eleverna.

18årige Jazz gick ut grundskolan med bra betyg och 
kunde komma in på i stort sett vilken gymnasieskola han 
velat, och många av hans kompisar sökte sig till Lund och 
Helsingborg. De senaste tre åren har Jazz spelat fotboll 
i Landskrona BoIS, och att Öresundsgymnasiet har ett 
samarbete med klubben var ett av skälen till att han valde 
skolan. Men även om hans mål är att kunna leva på fotbol
len känner han att det är viktigt att ha en bra utbildning:

– Jag kan ju inte spela fotboll tills jag pensionerar mig. 
Det är bra att jag kan kombinera NIU med skolan, och jag 
tycker att vi har bra lärare som engagerar sig och vill ens 
bästa. Sen är det också en fin skola, med många platser att 
sitta på så att man har nånstans att ta vägen på rasterna. 
Och det är skönt att slippa pendla till skolan, att den är 
nära.

Ekonomiprogrammet valde Jazz för att han är intresse
rad av företag och för att i trean ingår det i utbildningen att 
få starta ett UFföretag (Ung Företagsamhet).

När mattelektionen är slut dröjer sig Jazz kvar i klass
rummet och småpratar med en kompis medan han samlar 
ihop sina saker. När han lämnat grejerna i skåpet går han 
tillsammans med vännerna David, Alvin och Melvin till 
lunchmatsalen på bottenplan. Där är det uppdukat en buffé 

med flera olika sallader och grönsaker och flera olika var
ma rätter, både vegetariska och med kött.

Efter lunchen möter killarna upp några kompisar i up
pehållsrummet. De sätter sig i ett av de ombonade båsen i 
den ljusa och fräscha korridoren två trappor upp och spelar 
kort i väntan på att nästa lektion ska börja. Rektorn Linda 
Klang går förbi och hälsar glatt. Hon har gjort en poäng 
av att lära sig namnen på de flesta av skolans drygt 500 
elever:

– För mig och mina kolleger är det viktigt att vi kan elev
ernas namn och vet vilka de är och kan något om dem. Det 
är en del av mitt ledarskap att jag syns och finns ute bland 
eleverna. Vi är engagerade och finns nära.

Och personalens engagemang har gett effekt, som 
märks när både Jazz och hans kompisar säger nästan 
samtidigt:

– Jag trivs här.

En fantastisk upplevelse  
att jobba med ambitiösa  
killar och tjejer som verkligen 
vill något med sin fotboll 
samtidigt som de får in 
helheten med skolan.

                                           Billy Magnusson, TRÄNARE BOIS ALAG
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EL OCH ENERGI
Inriktning Elteknik

”Det roligaste vi får göra är  
praktiken. Du får vara ute och se 
verkligheten och det är väldigt 
lärorikt och intressant.”

Är du tekniskt intresserad? Bli elektriker! På vårt el och energiprogram  
får du fördjupa dig i allt som har med el att göra. Du får stora möjligheter  
till arbete direkt efter examen eller till vidare studier.

Ansök senast
15 februari

Möjlighet
till utlands-

praktik

POÄNGPLAN

Schablonkurser
Individuellt val  180 p
Inriktning och programfördjupning  1 200 p 

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5   100 p
Historia 1a1   45 p
Idrott och hälsa 1   90 p
Matematik 1a   100 p
Naturkunskap 1a1   45 p
Religionskunskap 1  45 p
Samhällskunskap 1a1   45 p
Svenska som andraspråk 1  100 p
Svenska 1   100 p

Programgemensamma ämnen
Datorteknik 1a  100 p
Elektromekanik  100 p
Energiteknik 1  100 p
Mekatronik 1  115 p

Gymnasiearbete
Gymnasiearbete EE  100 p

Inriktningsgemensamma ämnen
Praktisk ellära   120 p
Elkraftteknik   120 p
Elinstallationer  220 p
Kommunikationsnät 1   100 p

Programfördjupning – Skolans val
Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
specialisering (valbart)  90 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
specialisering (valbart)  90 p
Internationella relationer (valbart)  90 p
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El och energiprogrammet är en yrkesutbildning för dig som 
är tekniskt intresserad, gillar matte, problemlösningar och 
att samarbeta. Utbildningen innehåller teoretiska moment, 
ritningsläsning, beräkningar och programmering. Dessutom 
ingår minst 15 veckors praktik ute på företag.

Efter avklarad utbildning kan du välja att arbeta som till 
exempel elinstallatör eller larminstallatör. Programmet ger 
dig också grundläggande högskolebehörighet som gör det 
möjligt för dig att läsa vidare på universitet och högskola.

Skolan erbjuder även dig som är aktiv inom en idrott att 
satsa p. denna parallellt med dina studier genom vår natio
nellt godkända idrottsutbildning (NIU).

Inriktning och fördjupningsmöjligheter
El och energiprogrammet erbjuder inriktningen elteknik. 
Här får du de teoretiska och praktiska kunskaperna som 
behövs för att installera, underhålla och reparera elektriska 
installationer i bostäder, larm, data och TVnät, motorin
stallationer och mycket mer.
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BYGG OCH ANLÄGGNING
Inriktning Husbyggnad

Är du intresserad av att jobba i byggbranschen? Vill du gå ett program som både kan leda 
till arbete direkt och som gör det möjligt att studera vidare? Då kan Bygg och anläggning 
vara ett program för dig. Skapa, bygg och renovera både enskilt och i grupp.

POÄNGPLAN

Schablonkurser
Individuellt val  200 p
Programfördjupning  500 p 

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  100 p
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1   50 p
Religionskunskap 1   50 p
Samhällskunskap 1a1   50 p
Svenska som andraspråk 1   100 p
Svenska 1  100

Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning 1  200 p
Bygg och anläggning 2  200 p

Gymnasiearbete
Gymnasiearbete BA  100 p

Programfördjupning – Skolans val
Betong 1 – lågform och platta på mark  100 p
Betong 2 – väggar och pelare  100 p
Betong 3 – bärlag  100 p
Betong 4 – golv  100 p
Elementmontering  100 p
Svenska som andraspråk 2  100 p
Svenska 2  100 p

Golvläggning 1   100 p
Golvläggning 2 – våtrum   100 p
Golvläggning 3 – trä och laminat   200 p
Svenska som andraspråk 2  100 p
Svenska 2   100 p
Bygga i trä   100 p

Specialyrken 1 100 p
Mur och putsverk 1 – grundmurar  100 p
Mur och putsverk 2 – murverk  100 p
Mur och putsverk 3 – puts  100 p
Svenska som andraspråk 2  100 p
Svenska 2  100 p
Tätskikt våtrum  100 p

Specialyrken 1  100 p
Specialyrken 2  200 p
Specialyrken 3  200 p

Betong 1 – lågform och platta på mark   100 p
Betong 2 – väggar och pelare  100 p
Svenska som andraspråk 2  100 p
Svenska 2  100 p
Trä 1 – stommar  100 p
Trä 2 – beklädnad  100 p
Trä 3 – montage  100 p

Ansök senast
15 februari

Byggbranschen är en bransch där ny teknik existerar sida 
vid sida med gamla hantverkstraditioner. Och det avspeg
las i vårt yrkesprogram Bygg och anläggning. Här får du 
utveckla dina förmågor inom både nya och beprövade 
byggtekniker. Har du dessutom idrottsambitioner kan du 
kombinera din utbildning med elitträning på ett nationellt 
idrottsgymnasium (NIU).

Inriktning och fördjupningsmöjligheter
Vi på Öresundsgymnasiet i Landskrona erbjuder ett hög
kvalitativt bygg och anläggningsprogram med inriktning 
mot husbyggnad. Programmet har en modern anläggning 
och den senaste tekniken när det gäller maskinparken. 
Programmet är även branschrekommenderat av byggnads
industrins yrkesnämnd.

Under det första året läser du gymnasiegemensam
ma ämnena, men därefter påbörjar du inriktningen mot 
husbyggnad och dess olika yrkesroller. Blir du sugen på att 
fortsätta studera på till exempel högskolan, ger utbildning
en grundläggande högskolebehörighet.

Det finns ett stort behov av att det byggs nya bostäder i 
Sverige och det märks inte minst i Landskrona. Framtiden 
för de olika yrkena inom byggbranschen är ljus och bran
schen är i stort behov av arbetskraft. Kanske kan du hjälpa 
till att fylla behovet?Ansök senast

15 februari
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”Det bästa med Öresunds 
gymnasiet är lärarna och  
eleverna, det är väldigt  
välkomnande här.”

Möjlighet
till utlands-

praktik
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Sara valde Landskrona 
för golfens skull
Sara Hägglund är 19 år och och tog studenten 2021. Hon är en av Öresundsgymnasiets många 
idrottselever. Hon drömmer om en framtid med golfcollege i USA och framgångar på golf
touren. Och för att nå dit gick hon NIU Golf som hon kombinerade med ekonomiprogrammet.

Du kommer från göteborgstrakten, varför valde  
du att plugga på Öresundsgymnasiet Landskrona?
– När jag skulle söka pratade jag med min golftränare som 
hjälpte mig att söka till olika skolor, bland annat Öresunds
gymnasiet. När jag sedan hade varit nere och tittat tyckte 
jag att den skolan verkade bäst.

Du har bott själv när du pluggat här i Landskrona,  
hur kändes det?
– I början tyckte jag att det var rätt jobbigt att bo helt själv. 
Men sen när man hade lärt känna folk här nere och vant 
sig vid det så är det rätt roligt, och bra förberedelse inför 
framtiden.

Hur tycker du att det fungerade att kombinera din  
idrottssatsning med en gymnasieutbildning?
– Jag tycker att det fungerat väldigt bra. Lärarna har haft 
förståelse ifall jag haft någon tävling och behövt få ledigt 
och ibland har jag fått lämna in en uppgift någon dag sent 
ifall jag haft tävling på helgen.

Vad har du får tips och råd att ge till andra som också skulle 
vilja kombinera sitt idrottande med gymnasiestudier?
– Att planera sin tid och se till att försöka göra så mycket 
som möjligt i skolan så man har tid att träna efter skolan.

Vad tycker du är det bästa med  
Öresundsgymnasiet Landskrona?
– Alla är väldigt trevliga, hjälpsamma och förstående. Och 
eftersom att det inte är en jättestor skola får man väldigt 
bra hjälp och kontakt med lärarna.
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VÅRD OCH OMSORG
Profilering Sjukvård

Om du vill jobba inom vård och omsorg är det här gymnasieprogrammet för dig! Lär dig 
bemöta, hjälpa och vårda människor i alla åldrar och i olika situationer på ett professio
nellt sätt. Efter avslutad examen på vård och omsorgsprogram har du stora chanser att  
gå rakt ut i arbetslivet eller studera vidare på högskola och universitet.

POÄNGPLAN

Schablonkurser
Arbetsplatsförlagt lärande  417 p
Individuellt val  180 p 

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  100 p
Historia 1a1  45 p
Idrott och hälsa 1   90 p
Matematik 1a   100 p
Naturkunskap 1a1  45 p
Religionskunskap 1   45 p
Samhällskunskap 1a1   45 p
Svenska som andraspråk 1   100 p
Svenska 1   100 p

Gymnasiegemensamma ämnen
Anatomi och fysiologi 1  45 p
Anatomi och fysiologi 2  45 p
Funktionsförmåga & funktionsnedsättn. 1P  75 p
Funktionsförmåga & funktionsnedsättn. 2P  75 p
Gerontologi och geriatrik  90 p
Hälso och sjukvård 1  75 p
Hälso och sjukvård 2  75 p
Omvårdnad 1   75 p
Omvårdnad 2   75 p
Psykologi 1   45 p
Psykiatri 1   100 p
Psykiatri 2   100 p
Samhällskunskap 1a2   45 p
Social omsorg 1   75 p
Social omsorg 2  75 p
Svenska som andraspråk 2  100 p
Svenska 2   100 p

Gymnasiearbete
Gymnasiearbete VO  50 p

Programfördjupning – Skolans val
Kost och hälsa  85 p
Vårdpedagogik och handledning   85 p
Svenska som andraspråk 3   85 p
Svenska 3   85 p

Vård och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram med 
möjlighet till arbete direkt efter studierna som personlig 
assistent eller undersköterska. Men du kan också välja att 
studera vidare på högskola och universitet till yrken så som 
sjuksköterska, barnmorska, socionom eller arbetsterapeut. 
Programmet är högskoleförberedande till dessa utbildning
ar.

Vårdutbildad personal är efterfrågad i dagens samhälle 
och det gäller i väldigt många länder. Med en examen från 
vård och omsorgsprogrammet på Öresundsgymnasiet i 
kombination med språkkunskaper, kan hela världen bli din 
arbetsplats.

På Vård och Omsorg har du möjlighet att praktisera 
utomlands på sjukhus i fyra veckor (Teneriffa) där du, för
utom en upplevelse/minne för livet, får möjlighet att se hur 
undersköterskan arbetar och hur vården bedrivs i ett annat 
land. Du får även lära dig om den nya kulturen, språket och 
utvecklas till att bli mycket mer självständig i sin framtida 
yrkesroll som undersköterska. De får även ett europass 
diplom efter avslutad och godkänd praktik som de kan läg
ga till sin meritförteckning när du söker jobb i framtiden.

Inriktning och fördjupningsmöjligheter
Programmet har inga specifika inriktningar, men det finns 
möjlighet till specialisering genom programfördjupning. 
Vid Öresundsgymnasiet Landskrona har vi valt att profilera 
oss mot hälso och sjukvård där omhändertagande och 
medicinsk omvårdnad är av lika stor vikt som att arbeta för 
att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.
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”Mitt mål är att plugga 
till barnmorska eller 
tandhygienist.”

Ansök senast
15 februari

Möjlighet
till utlands-

praktik
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BARN OCH FRITID 
Inriktning Pedagogiskt arbete

Inom detta yrkesprogram utvecklar du dina färdigheter i 
kommunikation, konflikthantering och pedagogiskt arbete. 
Du tränar dig i att möta människor i deras lärande och att 
vara lyhörd för deras behov och förutsättningar. Etik, de
mokratiska värderingar och mänskliga rättigheter är teman 
som genomsyrar hela utbildningen.

Inriktning och fördjupningsmöjligheter
Om du intresserar dig för pedagogik, oavsett åldersgrupp, 
är vårt barn och fritidsprogram en bra start om du sedan 
vill läsa vidare. Efter examen hos Öresundsgymnasiet 
Landskrona har du grundläggande högskolebehörighet. 
Det betyder att om du har siktet inställt på till exempel 
lärarhögskolan eller polishögskolan kan du känna dig trygg 
i att vi tillsammans möjliggjort för dig att fortsätta jakten 
på drömyrket.

Har du ambitiösa i drottssatsningar inom golf, fotboll 
eller annan idrott så erbjuds också träning på elitnivå och 
studier parallellt. Vi har lång erfarenhet av att utbilda inom 
pedagogiskt arbete och har därför valt att fokusera alla 
våra programresurser på dig och inriktningen pedagogiskt 
arbete.

Vårt barn och fritidsprogram vänder sig till dig som är intresserad av pedagogiskt arbete 
och leder till en yrkesexamen. Om du sedan vill läsa vidare går det fint eftersom program
met ger dig grundläggande högskolebehörighet. Utbildningen går också bra att kombinera 
med träning på elitnivå.

POÄNGPLAN

Schablonkurser
Individuellt val  200 p
Inriktning och programfördjupning  800 p 

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  100 p
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska som andraspråk 1  100 p
Svenska 1  100 p

Programgemensamma ämnen
Hälsopedagogik  100 p
Naturkunskap 1a2  50 p
Kommunikation  100 p
Lärande och utveckling  100 p
Människors miljöer  100 p
Pedagogiskt ledarskap  100 p
Samhällskunskap 1a2  50 p
Svenska som andraspråk 2  100 p
Svenska 2  100 p

Gymnasiearbete
Gymnasiearbete BF  100 p

Inriktningsgemensamma ämnen
Pedagogiskt arbete  200 p
Socialt arbete  100 p

Programfördjupning – Skolans val
Kost och hälsa  100 p
Barns lärande och växande  100 p
Pedagogiska teorier och praktiker  100 p
Dramapedagogik  100 p
Skapande verksamhet  100 p
Specialpedagogik 1  100 p
Svenska som andraspråk 3  100 p
Svenska 3  100 p

Ansök senast
15 februari
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Möjlighet
till utlands-

praktik

”Öresundsgymnasiet 
är en skola som ger dig 
många möjligheter.”
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Möte med näringslivet 
ger nya möjligheter
I mer än 100 år har företaget Haldex i Landskrona utvecklat tekniskt avancerade  
produkter. Företaget är mest känt för sina broms och luftfjädringsprodukter för  
tunga fordon. De senaste två åren har elever som går sista året på teknikprogrammet  
gjort sitt gymnasiearbete hos Haldex.

Elina Meijer, HR-chef på Haldex i Landskrona, vad innebär 
samarbetet rent konkret?
– Eleverna har fått en uppgift och gjort förberedande rese
arch i skolan. På plats hos oss har
de utvärderat eller gjort analyser och därefter fortsatt 
skriva i skolan.

Hur upplever ni att samarbetet med Öresundsgymnasiet 
har fungerat?
– Det har varit jättebra. Det har varit viktigt och lärorikt för 
oss som arbetsgivare att få elevernas perspektiv. Jag var 
otroligt imponerad av nivån på arbetena som presentera
des.

Vad har eleverna tyckt om att samarbeta med Haldex?
– Eleverna har varit väl förberedda och intresserade av vår 
verksamhet. Det har varit jätteroligt att ha dem på plats. Vi 
hade även möjlighet att erbjuda sommarjobb i vår produk
tion för de som gjort sitt arbete på Haldex. Det är fantas
tiskt roligt när samarbete mellan näringsliv och skola 
fungerar så bra!

Hur vill ni ta samarbetet vidare?
– Haldex tar alla möjligheter vi kan att få visa hur spännan
de det är att arbeta i en producerandeverksamhet. Vi har 
passat på att visa det arbete som sker dagligen i en fabrik 
och hur involverade våra medarbetare är i utvecklingen av 
alla våra processer. Eleverna får en inblick i hur långt fram 
Haldex ligger inom tekniken. Vi tror att det har ett stort 
värde för eleverna att få se verkligheten innan de ska göra 
sina val för framtiden. Vi är mer än gärna
med och bidrar till det.

Praktikplats utomlands
Elever på våra yrkesprogram (BA, EE, BF och VO) får genom utbytesprogrammet  
Erasmus möjlighet att göra tre veckor av sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL)  
i årskurs 3 utomlands. 

Utlandspraktiken sker i samarbete arbetsplatser på olika
ställen i Europa och innebär en tre veckor lång APLperiod
i årskurs 3. Just nu fokuserar vi vårt samarbete med olika
ställen på Teneriffa. Eleverna får möjlighet att göra sin 
APL på lokala sjukhus, vårdcentraler, förskolor, el och 
bygg företag.

Självklart finns det handledare på plats och varje 

år följer lärare från Öresundsgymnasiet med ner och 
installerar dig på din APLplats samt besöker dig på 
din arbetsplats. Målet är att du som elev ska öka dina 
möjligheter att jobba utomlands men även få möjlighet 
att vidga dina vyer och ge dig erfarenheter som du kan 
ta med dig in i ditt vidare yrkesliv. Boende och resor 
finansieras inom ramen för projektet.
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Företag som är mentorsföretag  
på Öresundsgymnasiet: 
Alfdex, Ninfea, Mazars, Haldex, GCGruppen,  
Emrahus, SVEP 

Företag som är knutna till Öresundsgymnasiet  
via teknikcollege: 
Alfdex, Faively, Haldex, SVEP, ABB, Borg Warner 
Huhnseal
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ÖRESUNDSGYMNASIET 
LANDSKRONA
Regeringsgatan 54 

261 36 Landskrona

oresundsgymnasiet@landskrona.se

Telefon: 0418 47 05 00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

mailto:oresundsgymnasiet@landskrona.se

