en plats att längta till!

En informationsbroschyr om Ållebergsgymnasiets
verksamhet och de nationella program vi erbjuder.

En plats att
längta till
Ållebergsgymnasiet har ett utbud på 12 olika
nationella program. Utöver det finns även
gymnasiesärskola och introduktionsprogram.
Vi är även stolta att kunna erbjuda
riksidrottsgymnasium i volleyboll samt nationell
och regional idrottsutbildning i fotboll!

Varför ska jag
välja Ålleberg?
- Här har du ett brett utbud av
program att välja mellan och även
inriktningar. Gå in på vår hemsida för
att se vilket program och inriktning
som passar just dig!

Kunskap, trivsel
och kvalitet
Som elev på Ållebergsgymnasiet är du en del
av vår verksamhet som består av ca 1 200
elever och 190 i personalstyrkan. Alla är en
viktig del av det som vi brukar beskriva som
ållebergsandan.
- vi erbjuder dig utbildning av hög kvalitet och
trivsel i fräscha och rymliga lokaler.
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- Lärare, skolledning och övrig
personal arbetar just för dig som
elev; att just du ska känna dig sedd
oavsett om det gäller undervisning,
hjälp av elevhälsa eller vägledning av
studievägledare.
- Föreläsningar,
elevskyddsombudsutbildning,
skolaktiviteter, mässor och tävlingar
är enbart ett fåtal exempel på vad
du som elev på Ållebergsgymnasiet
erbjuds.
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aktiviteter
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Elevkåren

Var med och påverka
Det finns det flera olika sätt
att vara med och påverka
din skolgång. Detta sker
tillsammans md dina lärare i
undervisningen, men det kan
också ske genom att klassrådet
lyfter olika frågor som sedan
förs vidare till enhetsråd och
rektor. Du kan också vara
elevskyddsombud för din klass
där du har ett extra ansvar
gällande att bevaka elevers
fysiska och psykosociala
arbetsmilö.

Som medlem i elevkåren är du delaktig
i en självständig organisation för att
skapa händelserika tre år för elever
på gymnasiet. Detta inkluderar event
både på skoltid och utanför. Men
framförallt, bäst av allt, är det gratis!

Fördelar som medlem
- Du får lägre pris på event,
exempelvis ållefestare.
- Du får vara med på roliga aktiviteter
som anordnas av oss på plats i skolan
- Vi delar ut fika till våra medlemmar
på högtidsdagar, som kanelbullens dag
och fettisdagen. Vi arrangerar också
’’Finfredag’’. Då är vi på plats i entrén
i festliga kläder, delar ut fredagsmys
och tar kort i ett fotobås dagen till
ära!

engagera Dig
på skolan

Elevambassadörer
I samarbete med skolledningen
är du med och jobbar med skolans
marknadsföring i en elevgrupp från
olika årskurser och program. Detta
ger dig en unik möjlighet till att
lära känna nya kompisar men även
delta i grundskolebesök, aktiviteter
och utbildningar. På så sätt är
du tillsammans med flera andra
delaktig i skolans utveckling och
hur Ållebergsgymnasiet just blir det
bästa gymnasiet att gå på. Detta är
något du redan kan göra från och med
skolstart!
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Nationella program

programUTBUD
Det finns tolv nationella program
på Ållebergsgymnasiet, fem
högskoleförberedande och sju yrkesförberedande program. Inom många
av programmen finns även flera olika
inriktningar som oftast väljs inför åk 2.
Som RIG-elev kan du välja mellan alla
våra nationella program utom Bygg- och
anläggningsprogrammet.

På NIU-inriktningen kan du välja mellan
alla våra tolv nationella program. Utöver
nationella program och idrottsinriktningar
har vi IM-programmen samt
gymnasiesärskola med Hälsa- vård och
omsorg samt Individuellt program.

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningssprogrammet

Vill du jobba med barn och ungdomar?
Gillar du idrott? Om du svarar ja på någon
av dessa frågor så tror vi att du kommer att
trivas på Barn- och fritidsprogrammet.

Detta program passar dig som gillar att
arbeta med kroppen och ser ett snabbt
resultat av ditt arbete. Det finns även ett
stort utrymme för din egen kreativitet.

Här får du en yrkesexamen men kan också
bli behörig att söka in till högskola och
universitet. På Barn- och fritidsprogrammet
får du tillämpa dina teoretiska kunskaper i
praktiken t.ex. genom studiebesök och 15
veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Bygg- och anläggningsprogrammet är
ett yrkesprogram som förbereder dig för
jobb direkt efter gymnasiet. Du får lära dig
alla slags snickeriarbeten t ex att bygga
formar och stommar, lära dig lägga tak,
isolera men även att montera ytterpanel,
väggskivor och inredningssnickerier.
På bygg- och anläggningsprogrammet
får du lära dig att ta ansvar, arbeta
självständigt och i arbetslag samt att läsa
ritningar och konstruktioner.

Ekonomiprogrammet

El- och energiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett
högskoleförberedande program som
passar dig som vill ha en bred utbildning,
men ger dig också kompetens som är
attraktiv på arbetsmarknaden redan efter
gymnasiet. På ekonomiprogrammet lär du
dig många nya saker och läser, förutom
de gymnasiegemensamma ämnena,
företagsekonomi och juridik. Det är ämnen
som du kan ha nytta av oavsett vilket jobb
du siktar på i framtiden. Du måste vara
beredd att jobba både enskilt och i grupp
samt studera utanför lektionstid.

El- och energiprogrammet är programmet
för dig som tycker om teknik,
problemlösning och att få arbeta med
händerna.
El-yrket har många grenar såsom elkraft,
automation, larm, telekommunikation,
företagande mm. Ingen är fullärd efter tre
år men efter denna utbildningen så har du
en bred grund att stå på oavsett vad du
väljer.

Under sista året kommer du att starta
och driva ett eget företag där du får
praktisk nytta av vad du lärt dig under din
gymnasietid.

Under din utbildning gör du även 15 veckor
APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du på
ett företag får träning i yrket samtidigt som
du testar vilken del av yrket som passar just
dig.
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Nationella program
Estetiska programmet

Fordons- och transportprogrammet

Om du vill gå ett högskoleförberedande
program och samtidigt utveckla ditt musikeller bildintresse ska du söka till Estetiska
programmet. Vi erbjuder dig tre fantastiska
år då du kombinerar ditt intresse med
högskoleförberedande studier.

Detta program passar dig som har ett stort
bilintresse. Du kanske redan nu “mekar”
med din A-traktor och vill lära dig mer om
bilar. Här får du både “skruva” med dagens
bilar och lära dig om framtidens elbilar.

Du får en gymnasietid där du får träffa
nya vänner med samma intresse och
undervisning av utbildade och kompetenta
lärare i ljusa och fräscha lokaler.
Du kommer att erbjudas många
möjligheter att stå på scen, sjunga och
spela i olika sammanhang eller att utveckla
ditt bildskapande i olika tekniker - både
analoga och digitala.
Vi har tre fullt utrustade musiksalar, en
inspelningsstudio samt en konsertsal
som är utrustad med ljudanläggning och
programmerbart ljus.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Industritekniska programmet

Välj vårt program om du vill arbeta med
handel och försäljning, marknadsföring
eller varuhantering. Du vill kanske starta
eget, bli en proffsig säljare, butikschef eller
arbeta på lagret på ett större företag.
Möjligheterna är oändliga och bara du
sätter gränsen. Du kan börja jobba direkt
efter utbildningen eller fortsätta studera
inom yrkeshögskolan. Du kan också välja
att läsa extra kurser för att bli behörig att
plugga vidare på högskolan.
Hos oss kommer du att göra APL
(arbetsförlagt lärande) på olika företag hela
15 veckor under dina tre år på programmet.

Skapa en produkt från idé till verklighet designa, rita, tillverka din idé.

Du kommer också att få arbeta med
UF (Ung företagsamhet) vilket ger dig
kunskaper om företagsvärlden och
möjligheter att skapa viktiga kontakter med
framtida arbetsgivare. www.uf.se
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Vi ebjuder två olika inriktningar - personbil
eller karosseri. Antingen kan du bli
bilmekaniker och serva och reparera bilar
eller om du istället vill bli jobba med
karossreparationer och bli billackerare.
Dessutom ingår APL (arbetsförlagt
lärande) där du får pröva att arbeta i
olika bilverkstäder.När du ha slutfört din
utbildning har du möjlighet att enkelt få
jobb inom bilbranschen. Kurser ges också i
motorcykelteknik.

Industritekniska programmet med
träteknisk inriktning är möjligheternas
program. På programmet lär våra
engagerade lärare ut hur man jobbar med
modern teknik i trä och till viss del metall.
De praktiska kurserna sker på Kinnarps i
samverkan med många av närområdets
större industrier. Du erbjuds även möjlighet
att ta truckkörkort.
Det finns goda möjligheter till jobb direkt
efter utbildning men du kan också välja att
vidareutbilda dig till t.ex. produktutvecklare,
designer eller produktionstekniker.
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Nationella program
Naturvetenskapliga programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Detta program passar dig som vill
satsa på dina studier omgiven av
likasinnade. Stämningen är trevlig och
studiemotiverande då våra elever har hög
ambitionsnivå. Trivseln på programmet
är mycket hög visar återkommande
undersökningar. Programmet passar
dig som tycker om matematik och
naturvetenskapliga ämnen.

Samhällsvetenskapsprogrammet är
programmet för dig som vill ha en god
grund att stå på inför framtida studier. Du
får en högskoleförberedande utbildning
inom ett brett samhällsvetenskapligt
område och dessutom lära dig mer om den
värld vi lever i.

Förutom matematik varje dag så är
det även en hel del räkning i fysik
och kemi. Många elever väljer också
Naturvetenskapliga programmet för att
kombinera studier med en idrottsinriktning
vilket de flesta tycker fungerar mycket väl.

På programmet har vi tre inriktningar:
samhällsvetenskap, media och
beteendevetenskap och oavsett vilken
inriktning du väljer får du stora möjligheter
att forma din utbildning i våra olika
inriktningskurser.
Efter dina studier hos oss kan du till
exempel utbilda dig till journalist, polis, art
director, psykolog eller lärare.

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Teknikprogrammet är ett
högskoleförberedande program som ger
en bra grund för dig som vill studera vidare
inom teknik på högskola eller universitet.
På Teknikprogrammet får du goda
kunskaper i fysik, matematik, kemi och
teknik. Det är ett program som passar
dig som vill utveckla ett kreativt och
tekniskt tänkande. Här får du lära dig
om teknik, dess utveckling och roll i vårt
samhälle. Teknikämnena innehåller allt från
programmering, design, hållfasthetslära till
ritteknik.

På Vård- och omsorgsprogrammet kan du
läsa in högskolebehörighet samt läsa vidare
på Yrkeshögskola efter din examen inom
många olika områden.
Utbildningen är bred och leder till
yrkesexamen Undersköterska.
Programmet passar dig som vill ha ett
stimulerande och omväxlande arbete
där du möter människor i alla åldrar. Du
kommer att läsa många olika kurser som
handlar om människan.
Du kommer att vara eftertraktad efter din
utbildning som kan leda till jobb inom olika
verksamheter t.ex. sjukhus, vårdcentral,
hemtjänst eller i olika boenden.

Alla elever läser gemensamt i årskurs ett
men inför ditt andra år väljer du någon
av inriktningarna: Information- och
medieteknik, Produktionsteknik eller
Samhällbyggande och miljö.
10

11

ÅLLEBERGSGYMNASIE
ÅLLEBERGSGYMNASIET

Vi erbjuder dig kunskap, trivsel och kvalitet.

Välkommen!

För mer information besök
allebergsgymnasiet.se

