
VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

SA
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)
Inriktningar: samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga 

FÖR DIG SOM…
… är intresserad av samhället och människor; om varför världen ser ut som den 
gör och hur människor tänker, både som individer och i grupper. Dessutom är 
samhällsvetenskapsprogrammet till för dig som vill ha en bred högskoleförbere-
dande utbildning.

OM PROGRAMMET 
Fokus i undervisningen ligger på hur samhället är uppbyggt och hur människor 
samarbetar och samspelar. Du får kunskap om hur vårt och andra samhällen fung-
erar. Du läser om vårt lands och andra länders historia och lär dig att förstå hur 
olika kulturer och religioner påverkar människors värderingar och levnadssätt.

INFÖR ÅK 2 VÄLJER DU VILKEN INRIKTNING DU VILL FÖRDJUPA DIG I: 

SAMHÄLLSVETENSKAP 
Du får en bred samhällsinriktad utbildning där du får kunskaper om samhälls-
strukturer och om människors livsvillkor, utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå, 
när du fördjupar dig i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. 
Du fördjupar också din förståelse för samhällsfrågor genom att tolka och förklara 
händelser och sammanhang.

BETEENDEVETENSKAP 
Du får kunskaper om människors utveckling och hur vi lär oss att anpassa oss och
samspela med andra människor. Du lär dig att förstå olika typer av organisationer
och grupper. Du kommer att lära dig om vikten av ledarskap och får kunskaper
om grupprocesser och konflikthantering. Ämnen som fördjupas är samhällskun-
skap, kommunikation, sociologi samt ledarskap och organisation.

EFTER GYMNASIET 
Du får breda kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet. Du har 
möjlighet att studera vidare på högskola/universitet eftersom du får grundläggande 
behörighet. För studier inom exempelvis naturvetenskap/teknik kan kompletteran-
de studier behövas. Du har också möjlighet att studera på yrkeshögskola. 

PROGRAMANSVARIG LÄRARE
Cecilia Nylin, tel. 0280-183 77
 
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 
Lotta Kihlström, tel: 0280-181 94

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska som 

andraspråk, engelska, mate-

matik, geografi, historia, religion 

och samhällskunskap. Du mås-

te dessutom ha lägst betyget 

godkänt i fem andra ämnen.

–  Gillar du SO-ämnen som  
samhällskunskap, historia, 
geografi och religion? 

–  Tycker du om svenska,  
engelska och andra språk? 

–  Vill du ha en bra grund för 
 högskolestudier? 

–  Är du intresserad av vad som 
händer i samhället? 

Om du svarar ”ja” på någon 
av frågorna, är samhällsveten-
skapsprogrammet en gymnasie-
utbildning för dig. 



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

SA
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)
Inriktningar: samhällsvetenskap och beteendevetenskap 

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP 450 p
Geografi 1 100 p
Historia 2a 100 p
Religionskunskap 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Samhällskunskap 3 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR  300 p

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP  450 p
Ledarskap och organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR  300 p 

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Summa 2 500 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 150 p 
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p

Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 300 p
Filosofi 1 50 p
Moderna språk 200 p
Psykologi 1 50 p

Vi erbjuder alltid följande 
 kurser som individuellt val: 

IDROTTSKURSER

ESTETISKA KURSER

Ingenting är omöjligt! 

Med samhällsvetenskaps-

programmet som bas kan  

du vidareutbilda dig till polis, 

jurist, journalist, ekonom,  

socionom, lärare, arkeolog,  

bibliotekarie, psykolog och 

många andra yrken. 



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA)
Inriktningar: naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle 

FÖR DIG SOM …
… är intresserad av matematik, fysik, kemi och biologi. Det finns ingen annan 
utbildning som ger så många möjligheter till fortsatta studier. Utbildningen är sär-
skilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska 
områdena på högskolan.

OM PROGRAMMET 
Naturvetenskapsprogrammet ger dig kunskaper om livets villkor och sammanhang 
i naturen. Praktiskt arbete med laborationer, exkursioner och studiebesök är vikti-
ga inslag på detta program. Inför ÅR 2 väljer du vilken inriktning du vill fördjupa dig 
i. I din utbildning inom naturvetenskapliga programmet tränas du i att planera och 
genomföra experiment och fältstudier, samt göra iakttagelser på ett forsknings-
mässigt sätt. 

NATURVETENSKAP  
Fördjupningen är biologi, fysik, kemi och matematik.

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE
Du fördjupar dig i geografi och samhällskunskap.

EFTER GYMNASIET 
Du får breda kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet. Du har 
möjlighet att studera vidare på högskola/universitet eftersom du får grundläggande 
behörighet. Utbildningen är särskild lämplig för dig som vill läsa vidare inom de 
naturvetenskapliga eller tekniska områdena. Du har också möjlighet att studera på 
yrkeshögskola. 

PROGRAMANSVARIG LÄRARE
Mats Nordhag, tel. 0280-183 82

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 
Lotta Kihlström, tel: 0280-181 94

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska,  

matematik, biologi, kemi och 

fysik. Du måste dessutom ha 

lägst betyget godkänt i sex 

andra ämnen. 

NA



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska,  

matematik, biologi, kemi och 

fysik. Du måste dessutom ha 

lägst betyget godkänt i sex 

andra ämnen. 

NA
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA)
Inriktningar: naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle 

Vi erbjuder alltid följande 
 kurser som individuellt val: 

IDROTTSKURSER

ESTETISKA KURSER
MODERNA SPRÅK 
(spanska, tyska och franska)

INRIKTNING NATURVETENSKAP 400 p
Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p
Matematik 4 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR  200 p
Inriktning naturvetenskap  
Matematik 5 100 p
Engelska 7 100 p

INRIKTNING NATURVETENSKAP 
OCH SAMHÄLLE   300 p
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Välj ett av nedanstående ämne 100 p
Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR  300 p 
Inriktning naturvetenskap och samhälle
Engelska 7 100 p
Matematik 4 100 p
Humanistisk- och samhällsvetenskaplig 
specialisering 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 150 p 
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p

Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 450 p
Biologi 1 100 p
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Summa 2 500 p



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET (BA)
Inriktning: husbyggnad

FÖR DIG SOM …
… vill arbeta mot ett konkret resultat med omväxling både i fråga om arbetsuppgif-
ter och arbetsplats.

OM PROGRAMMET 
Byggprogrammet ger dig möjligheten att arbeta inom byggbranschen. Din grund-
utbildning får du inom byggprogrammet på gymnasiet, men en stor del av yrkes-
utbildningen är i form av arbetsplatsförlagd lärande (APL) på ett eller flera företag. 
Under APL-tiden har du goda möjligheter att knyta värdefulla kontakter inför det 
kommande arbetslivet.  

Mycket av din utbildning består av praktiskt arbete och lagarbete med andra 
elever.  Du får lära dig hantera maskiner och verktyg som hör till yrket. En viktig del 
i utbildningen är också säkerheten.
 
Du kommer bland annat att få prova på att bygga ställningar, armera, gjuta, 
 tillverka  formar och stommar för olika ändamål. Inom husbyggnad får du även lära 
dig andra moment som t.ex. isolering, montering av ytterpanel och takläggning.

EFTER GYMNASIET … 
… behöver du lärlingstid i ett byggföretag för att få ditt yrkesbevis.  Du kan studera 
vidare på yrkeshögskola. För grundläggande behörighet till högskola/universitet 
behöver du komplettera med Engelska 6 (100 p), Svenska 2 (100 p) och Svenska 
3 (100 p). 

PROGRAMANSVARIG LÄRARE
Marcus Silver, tel. 0280-181 59

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 
Lotta Kihlström, Tel: 0280-181 94

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska och 

matematik. Du måste dessutom 

ha lägst betyget godkänt i fem 

andra ämnen.

BA



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

BA
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET (BA)
Inriktning: husbyggnad

Vi erbjuder alltid följande 
 kurser som individuellt val: 

ENGELSKA 6, 100 P

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 2, 100 P 

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 3, 100 P)

IDROTTSKURSER

ESTETISKA KURSER

EXEMPEL:
INRIKTNING HUSBYGGNAD 700 p
Husbyggnadsprocessen 200 p
Husbyggnad 1 100 p
Husbyggnad 2 200 p
Husbyggnad 3 200 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR  500 p 
Specialyrke 1 100 p
Trä 1 – Stommar 100 p
Trä 2 – Beklädnad 100 p
Trä 3 – Montage 100 p
Elementmontering 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p 
Engelska 5 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a:1 50 p
Religionskunskap 1 50 p

Samhällskunskap 1a:1 50 p
Svenska 1 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 400 p
Bygg och anläggning 1 200 p
Bygg och anläggning 2 200 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Summa 2 500 p



EKONOMIPROGRAMMET (EK)
Inriktning: ekonomi 

FÖR DIG SOM …
… vill läsa ett högskoleförberedande program men ändå vill ha möjlighet till ett 
kvalificerat jobb direkt efter gymnasiet.

OM PROGRAMMET 
Ekonomiprogrammet är en studieförberedande utbildning, men också en yrkes-
utbildning. Programmet är mer praktiskt inriktat än andra studieförberedande 
program. På ekonomiprogrammet får du arbeta i din egen takt och ta eget ansvar. 
Du får arbeta med det lokala näringslivet och får färdigheter i att starta och driva 
ett UF-företag (Ung Företagsamhet).

Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovis-
ning, kalkylering och marknadsföring och du får möjlighet att utveckla entreprenör-
skap i samarbete med näringslivet.

EFTER GYMNASIET 
Programmet ger dig en god grund för fortsatta studier. Du får en bred behörighet 
att söka till högskola/universitet. För studier inom exempelvis naturvetenskap/tek-
nik kan kompletterande studier behövas.

VI DRAR TILL FJÄLLEN UF 
– EMMA, ELINA OCH ERIK DREV SITT FÖRETAG 2012 – VAD HÄNDE SEN?
Emma: Studerar Juridik på Uppsala universitet
Elina: Arbetar som redovisningsassistent på Skistar
Erik: Arbetar som redovisningskonsult på PWC

PROGRAMANSVARIG LÄRARE
Jörgen Jernberg, tel. 0280-182 30

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 
Lotta Kihlström, tel: 0280-181 94

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska, 

matematik, geografi, historia, 

religion och samhällskunskap. 

Du måste dessutom ha lägst 

betyget godkänt i fem andra 

ämnen. 

EK

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND



EK

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

EKONOMIPROGRAMMET (EK)
Inriktning: ekonomi 

Vi erbjuder alltid följande 
 kurser som individuellt val: 

IDROTTSKURSER

ESTETISKA KURSER

INRIKTNING EKONOMI 300 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR  300 p
Ledarskap och organisation 100 p
Marknadsföring 100 p
Företagsekonomi specialisering 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 250 p 
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samhällskunskap 2 100 p

Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 350 p
Företagsekonomi 1 100 p
Privatjuridik 100 p
Moderna språk  100 p
Psykologi 1 50 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Summa 2 500 p



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (EE)
Inriktning: elteknik

FÖR DIG SOM …
… är tekniskt intresserad och vill jobba i en ”spänningsfylld”  bransch.

OM PROGRAMMET 
Du läser det senaste inom elinstallation, tele och larm. Du får göra övningar där du 
kan se hur dina teoretiska kunskaper fungerar i praktiken. 

Du får fördjupade kunskaper i elektrisk mätteknik och lär dig de lagar och förord-
ningar som gäller vid elarbeten. Du får också lära dig installera olika kommunika-
tionsnät t.ex. tele, data, övervakningssystem och media. Under dina tre år kom-
mer du att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) minst 15 veckor.

EFTER GYMNASIET … 
… behöver du lärlingstid inom elbranschen för att bli färdig elektriker. Du kan stu-
dera vidare på yrkeshögskola eller gå ett tekniskt basår om du vill bli t.ex. ingenjör. 
För grundläggande behörighet till högskola/universitet behöver du komplettera 
med Engelska 6 (100 p), Svenska 2 (100 p) och Svenska 3 (100 p).

PROGRAMANSVARIG LÄRARE
Stefan Persson, tel. 0280-183 81

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 
Lotta Kihlström, Tel: 0280-181 94

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska och 

matematik. Du måste dessutom 

ha lägst betyget godkänt i fem 

andra ämnen.

EE



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

EE
EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (EE)
Inriktning: elteknik

Vi erbjuder alltid följande 
 kurser som individuellt val: 

ENGELSKA 6, 100 P

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 2, 100 P 

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 3, 100 P   

IDROTTSKURSER

ESTETISKA KURSER

INRIKTNING ELTEKNIK 500 p
Elkraftteknik 100 p
Praktisk ellära 100 p
Elinstallationer 200 p
Kommunikationsnät 1 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR  700 p 
Servicekunskap 100 p
Larm- övervaknings och 
säkerhetssystem 100 p
Fastighetsautomation 1 100 p
Data- och medianät 100 p
Elmotorstyrning 100 p
Konstruktion 1 100 p
Belysningsteknik  100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p 
Engelska 5 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a:1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1 50 p
Svenska 1 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 400 p
Datorteknik 1a 100 p
Elektromekanik 1 100 p
Energiteknik 1 100 p
Mekatronik 1 100 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Summa 2 500 p



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

HANDELS- OCH 
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HA)
Inriktning: handel och service. Gymnasial lärlingsutbildning.

FÖR DIG SOM …
… är intresserad av affärer och handel och vill arbeta mer praktiskt.

OM PROGRAMMET – HANDEL OCH SERVICE
Inriktningen handel- och service ger fördjupade kunskaper för arbete inom han-
dels- och tjänsteföretag. Detta ger dig möjlighet till arbete inom t.ex. försäljning, 
marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp eller kundservice.

I gymnasial lärlingsutbildning är halva din studietid arbetsplatsförlagd, vilket inne-
bär att du alltid är uppdaterad kring det senaste som gäller i ditt yrkesområde. 
Arbetsplatsen ger dig som elev förståelse för vad som krävs i dagens yrkesliv vad 
gäller yrkesskicklighet och social förmåga. Att vara lärling innebär en unik möjlighet 
att lära sig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier 
i skolan. Du följer arbetsplatsens arbetstider och rutiner och blir på så sätt en 
naturlig medarbetare i företaget och det ger dig en bra start inför ditt kommande 
yrkesliv. Skolan är ansvarig för utbildningen och den planeras i samråd med elev, 
vårdnadshavare, programansvarig, studie- och yrkesvägledare samt handledaren 
på arbetsplatsen. Skolans kontaktpersoner besöker dig regelbundet på arbets-
platsen, där ni tillsammans med din handledare diskuterar dina arbetsuppgifter 
och kunskapsmål. På skolan läser du de gymnasiegemensamma kurserna som  
t ex svenska, engelska och matematik. De specifika yrkeskurserna utförs på din 
arbetsplats.

EFTER GYMNASIET 
Kunskaperna du får på programmet har du nytta av i många yrken. Du blir behörig 
till yrkeshögskolan där kan du t.ex. läsa vidare inom ekonomi, marknadsföring, 
turism, ledarskap m.m. För grundläggande behörighet till högskola/universitet 
behöver du komplettera med Engelska 6 (100 p), Svenska 2 (100 p), Svenska 3 
(100 p). 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 
Lotta Kihlström, Tel: 0280-181 94

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska och 

matematik. Du måste dessutom 

ha lägst betyget godkänt i fem 

andra ämnen.

HA

Emelie Gunnarsson. 



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

HA
HANDELS- OCH 
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HA)
Inriktning: handel och service. GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING.

Vi erbjuder alltid följande 
 kurser som individuellt val: 

ENGELSKA 6, 100 P

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 2, 100 P

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 3, 100 P

IDROTTSKURSER 

ESTETISKA KURSER

INRIKTNING HANDEL OCH SERVICE 500 p
Personlig försäljning 1 100 p
Praktisk marknadsföring 1 100 p
Affärsutveckling och ledarskap 100 p
Inköp 1 100 p
Näthandel 1 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR  700 p 
Handelsspecialisering 100 p
Personlig försäljning 2 100 p
Logistik 1 100 p
Praktisk marknadsföring 2   100 p
Utställningsdesign 100 p
Besöksnäringen 100 p
Mat och butik 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p 
Engelska 5 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a:1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1 50 p
Svenska 1 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 400 p
Entreprenörskap 100 p
Servicekunskap 100 p
Branschkunskap inom handel 
och administration 100 p
Information och kommunikation 1 100 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Summa 2 500 p



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

HA
HANDELS- OCH 
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HA)
Inriktning: administrativ service 

FÖR DIG SOM …
… är intresserad av affärer, handel och administration.

OM PROGRAMMET – ADMINISTRATIV SERVICE
Du lär dig mer om det administrativa/organisatoriska arbetet inom företag, offentlig 
förvaltning och föreningar. Du lär dig om kommunikationens vikt både inom verk-
samheten men även utåt. Ledarskap och organisation är centrala begrepp inom 
utbildningen som hjälper dig utveckla kunskaper om olika organisationsformer.
 
I åk 1 läser du in teoretiska kunskaper och under vårterminen förbereds du för att i 
åk 2 starta och driva ett eget UF-företag (ung företagsamhet). Du tar fram en pro-
dukt/tjänst, marknadsför och säljer den, deltar i mässor och skapar kontakter inför 
framtida yrkesliv. Ett lyckat UF-företag kan också ge ekonomisk vinst. Ett intyg om 
genomfört UF-företag är också en merit du kan ha med i ditt CV när du söker ar-
bete. I åk 3 går du i skolan tre dagar i veckan. Övrig tid är du ute på en arbetsplats 
på APL (arbetsplatsförlagt lärande) och använder dina teoretiska kunskaper och 
skapar kontakter som ger goda chanser att få en anställning.

EFTER GYMNASIET
Kunskaperna du får på programmet har du nytta av i många yrken. Du blir behörig 
till yrkeshögskolan där kan du t.ex. läsa vidare inom ekonomi, marknadsföring, 
turism, ledarskap m.m. För grundläggande behörighet till högskola/universitet 
behöver du komplettera med Engelska 6 (100 p), och Svenska 3 (100 p).

PROGRAMANSVARIG LÄRARE
Marita Hultgren, tel. 0280-182 30

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 
Lotta Kihlström, tel. 0280-181 94

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska och 

matematik. Du måste dessutom 

ha lägst betyget godkänt i fem 

andra ämnen.



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

HA
HANDELS- OCH 
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HA)
Inriktning: administrativ service

Vi erbjuder alltid följande 
 kurser som individuellt val: 

ENGELSKA 6, 100 P

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 2, 100 P 

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 3, 100 P   

IDROTTSKURSER

ESTETISKA KURSER

INRIKTNING 
ADMINISTRATIV SERVICE 500 p
Administration 1 100 p
Affärskommunikation 100 p
Information och kommunikation 2 100 p
Intern och extern kommunikation 100 p
Ledarskap och organisation 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR  700 p 
Administration 2 100 p
Administration specialisering 100 p
Receptions och konferensservice 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Marknadsföring 100 p
Personlig försäljning 100 p
Svenska 2 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p 
Engelska 5 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a:1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1 50 p
Svenska 1 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 400 p
Entreprenörskap 100 p
Servicekunskap 100 p
Branschkunskap inom handel 
och administration 100 p
Information och kommunikation 1 100 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Summa 2 500 p



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING
Vill du lära dig ett yrke den praktiska vägen?

FÖR DIG SOM …
…vill ha möjlighet att lära dig ett praktiskt yrke på en arbetsplats och 
 parallellt läsa teoretiska ämnen på skolan. 

OM PROGRAMMET
Utbildningen innehåller samma kurser som motsvarande  gymnasieprogram 
men som lärling gör du merparten av dina yrkeskurser praktiskt på en 
 arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Utbildningen ger dig stor chans till jobb direkt efter studenten och möjlighet 
att läsa kurser som ger dig behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

EFTER GYMNASIET 
Målet med utbildningen är att du ska få förutsättningar att gå direkt ut till det 
 spännande yrke du drömt om. 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 
Lotta Kihlström, tel 0280-181 94, lotta.kihlstrom@malung-salen.se

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska och 

matematik. Du måste dessutom 

ha lägst betyget godkänt i fem 

andra ämnen.

Alla lärlingselever med kontrakt 

och praktikplats får 1 000 kr  

extra i månaden av CSN.

LÄR



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING
Vill du lära dig ett yrke den praktiska vägen?

PROGRAM PÅ LÄRLINGSUTBILDNINGEN
Följande program finns för närvarande på lärlingsutbildningen:

HANDEL- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
Du kommer att vara anställningsbar som säljare, inköpare, butiksledare och perso-
naladministratör mm

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
Du kommer att vara anställningsbar inom den breda upplevelseindustrin exempelvis 
som guide, hotellreceptionist eller så kan du jobba med turism i eget företag m.m.

RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET
Du kommer att vara anställningsbar som kock, servitris och kallskänka mm

NATURBRUKSPROGRAMMET – INRIKTNING SKOG
Du kommer att vara anställningsbar som skogsmaskinsförare, arbete med skogs-
maskinsservice eller med skogs-, vilt- och vattenvård. 

FORDON- OCH TRANSPORTPROGRAMMET 
– INRIKTING PERSONBIL,  SNÖFORDON
Du kan arbeta med underhåll och service av snöfordon mm

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Se handelsprogrammets ämnen och lägg till gymnasiearbetet 100 p

LÄR



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

INTRODUKTIONSPROGRAM (IM)

FÖR DIG SOM …
… av någon anledning inte är behörig till gymnasieskolan. På introduktionspro-
grammen kan du läsa in behörigheten. Samtidigt kan du läsa kurser från ett 
nationellt gymnasieprogram och på så sätt förbereda dig för studier på gymnasie-
skolan. Tillsammans med dig diskuterar vi fram ett upplägg som passar dig bäst.

OM PROGRAMMET 
Det finns fem olika introduktionsprogram dessa följer nedan:

PREPARANDUTBILDNING
Denna utbildning är till för dig som vill bli behörig till gymnasieskolan. Här har du 
möjlighet att läsa upp behörigheter för att du ska komma in på den utbildning som 
du vill. Du läser detta vanligtvis ett år. Du som är behörig till ett yrkesprogram men 
vill söka ett högskoleförberedande program kan också läsa här.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT ALTERNATIV – PRIV
Detta är tänkt för dig som vill in på ett speciellt yrkesprogram och var nära att bli 
behörig. Tanken är att du ska börja ditt gymnasieprogram så snart som möjligt.

YRKESINTRODUKTION
Här ges du möjligheten att få mer kunskap om ett eller flera yrken som intresserar 
dig. Du får undervisning i skolan och möjligheten att bli behörig. Samtidigt kan du 
vara ute på praktik på en eller flera arbetsplatser.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Denna introduktion är tänkt för dig med särskilda behov och kanske behöver 
mycket hjälp för att nå gymnasieskolan eller ett arbete. Detta innebär att du får en 
utbildning som helt passar dig, utifrån dina behov.

SPRÅKINTRODUKTION
Denna är till för dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen 
anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på det svenska språket, men du ges också 
möjlighet att lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan.

PROGRAMANSVARIG LÄRARE
Martin Enocsson, tel. 0280-182 69

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 
Lotta Kihlström, Tel: 0280-181 94

IM



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

TEKNIKPROGRAMMET (TE)  
Inriktningar: teknikvetenskap och produktionsteknik   

FÖR DIG SOM …
… vill ha en högskoleförberedande och bred teknisk grundutbildning. Du vill arbeta 
med tekniska lösningar, utveckla din förmåga att vara kreativ, se samband mellan 
människa, teknik, samhälle och miljö.

OM PROGRAMMET 
Teknikprogrammet vid Malung-Sälens gymnasieskola kännetecknas av ett sam-
arbete med det lokala näringslivet, till exempel utvecklas våra yrkeskurser genom 
detta nära samarbete. Du kommer att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
minst 15 veckor under dina tre år på gymnasiet. Du kommer att få en egen arbets-
plats med dator i ditt klassrum. Inför ÅR 2 väljer du vilken inriktning du vill fördjupa 
dig i. Stora delar av utbildningen läser de två inriktningarna tillsammans, exempel-
vis teknik och design. Samtidigt utvecklar eleverna som går respektive inriktning 
sina särskilda kunskaper och färdigheter.

TEKNIKVETENSKAP
Förbereder för fortsätta att studier vid högskola eller universitet, framförallt på tek-
niska utbildningar som civilingenjör av olika slag. Du fördjupar dig i fysik, matema-
tik och engelska.

PRODUKTIONSTEKNIK 
Du får kunskaper om hur produktion går till i ett modernt företag och en god grund 
för arbete med teknik. Du fördjupar dig i industritekniska processer, mekatronik, 
produktionskunskap och datorstyrd produktion.

EFTER GYMNASIET 
Det kommer att bli en ökad brist på främst högskoleingenjörer i en nära framtid 
p.g.a stora pensionsavgångar. Du har möjlighet att studera vidare på högskola/
universitet eftersom du får grundläggande behörighet. Du har också möjlighet att 
studera vidare på yrkeshögskola.

KONTAKTPERSON
Göran Wänglöf, tel. 070-604 92 81

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 
Lotta Kihlström, Tel: 0280-181 94

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska, ma-

tematik, biologi, kemi och fysik. 

Du måste dessutom ha lägst 

betyget godkänt i sex andra 

ämnen. 

TE



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

Vi erbjuder alltid följande 
 kurser som individuellt val: 

ENGELSKA 6, 100 P

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 2, 100 P 

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 3, 100 P   

IDROTTSKURSER

ESTETISKA KURSER

TE
TEKNIKPROGRAMMET (TE)
Inriktningar: produktionsteknik och teknikvetenskap

Vi erbjuder alltid följande 
 kurser som individuellt val: 

ENGELSKA 6, 100 P

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 2, 100 P 

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 3, 100 P   

IDROTTSKURSER

ESTETISKA KURSER

INRIKTNING 
TEKNIKVETENSKAP 300 p
Fysik 2 100 p
Matematik 4 100 p
Teknik 2 100 p

INRIKTNING 
PRODUKTIONSTEKNIK 300 p
Produktionsutrustning 1 100 p
Mekatronik 1 100 p
Produktionskunskap 1 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
PRODUKTIONSTEKNIK  400 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 100 p 
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p

Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 400 p
Fysik 1a 150 p
Kemi 1 100 p
Teknik 1 150 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Summa 2 500 p



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska och 

matematik. Du måste dessut-

om ha lägst betyget godkänt 

i fem andra ämnen. Idrottslig 

behörighet: Antagning både på 

betyg och meriter. 

www.freeridegymnasiet.se

NIU

Emma Dahlström OS 4:a & Vin-
nare av European Freeski open. 
Guld i slopestyle i X-games.
Den perfekta skolan för att 
utveckla  din åkning tillsammans 
med likasinnade. Man har jäkligt 
roligt i några av Sveriges bästa 
parker, på skoltid! Om jag inte 
hade gått i Malung hade jag aldrig 
tagit mig dit jag är idag. Tack 
Freeridegymnasiet!

FREERIDEGYMNASIET
Nationellt godkänd idrottsutbildning – snowboard/freeski

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
Inriktning: turism och resor   

FÖR DIG SOM …
… satsar på en nationell karriär inom freeski och snowboard. Du har möjlighet att 
utveckla din åkning utifrån dina egna uppsatta mål inom tävling och friåkning. Du 
får möjlighet att kombinera din elitsatsning med studier på ett yrkesförberedande 
program.

OM PROGRAMMET 
Snowboard och jibbskidåkning är inte bara en fritidssysselsättning utan också en 
global industri bestående av varor och tjänster. Denna utbildning ger en bred bas 
av de kunskaper som är viktiga för upplevelseindustrin. Föreläsningar och studie-
besök är exempel på spännande inslag i utbildningen under studietiden. En av de 
största fördelarna med programmet är att skolarbetet blir väl integrerat med både 
barmarksträning och skid-/snowboardåkning. Turism- och branschkunskapskurser 
integreras med idrotten. Under din tid som student på programmet ingår praktik-
veckor som förläggs på orter med anknytning till skid – och snowboardturism. 
Under vinterhalvåret har du minst 2 träningsdagar i veckan i Sälenfjällen. Träningen 
består både av friåkning och utnyttjande av halfpipe samt snowpark.
                                                                                          
DU ANSÖKER I TVÅ STEG: Till Svenska Skidförbundet (utbildning.skidor.com) senast 1 
december. Vanlig gymnasieansökan genom studie-och yrkesvägledaren på din skola.

ANSÖKNINGSKOD: HT-TURFR 

EFTER GYMNASIET
Du kommer att vara anställningsbar inom den breda upplevelseindustrin, både 
inom Sverige och utomlands. Du har möjlighet att studera vidare eftersom du får 
grundläggande behörighet till högskola/universitet om du väljer till kurserna svenska 
2 (100 p) och 3 (100 p). Du kan till exempelvis bli ansvarig för olika evenemang, 
konferenser eller arbeta som turistguide.

PROGRAMANSVARIG TRÄNARE OCH LÄRARE
Carl-Johan Eneflo, tel. 0280-182 15
Diana Laband, tel. 0280-189 13

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Lotta Kihlström, tel. 0280-181 94

malung-salensidrottsgymnasium.se
freeridegymnasiet.se



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

NIU
HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
inriktning: turism och resor
Nationellt godkänd idrottsutbildning – snowboard/freeride

INRIKTNING TURISM OCH RESOR 400 p
Aktiviteter och upplevelser 100 p
Hållbar turism 100 p
Marknadsföring och försäljning 100 p
Reseproduktion och försäljning 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 500 p
Naturguidning 1 100 p
Guide och reseledare 100 p
Retorik  100 p
Idrottsspecialisering 1 100 p
Tränings- och tävlingslära 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p 
Engelska 5 100 p
Historia 1a: 1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1 100 p
Naturkunskap 1a:1    50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1     50 p
Svenska 1 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 700 p
Engelska 6 100 p
Entreprenörskap 100 p
Logi 100 p
Konferens och evenemang 100 p
Service och bemötande 1 100 p
Besöksnäringen 100 p
Resmål och resvägar 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p
Idrottsspecialisering 2 100 p
Idrottsledarskap 1 100 p
GYMNASIEARBETE 100 p

Summa 2 500 p



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska och 

matematik. Du måste dessutom 

ha lägst betyget godkänt i fem 

andra ämnen.

SKIDLÄRARGYMNASIET
Yrkesprogram, riksrekryterande, särskild variant
Inriktning: turism och resor, skidlärare   

FÖR DIG SOM …
... vill arbeta inom Sveriges snabbast växande näring – turismen. Du är intresserad av 
att arbeta med människor i en trendkänslig och utåtriktad bransch och får behörighet 
att arbeta som skidlärare.

OM PROGRAMMET 
Utbildningen är en yrkesutbildning med yrkesutgången skidlärare med inriktning mot 
hotell och turism (särskild variant). Detta betyder att den är unik i sitt slag i Sverige 
och har riksrekrytering. Antagna elever är garanterade inackorderingsbidrag från CSN 
enligt deras regler.

PERSONLIG UTVECKLING
Under utbildningen tränas eleverna i att ta ansvar för gäster, deras utveckling och 
deras säkerhet. Under dina tre år kommer du att genomgå av Svenska Skidrådet 
sanktionerade stegutbildningar. Under utbildningen tränas du som elev i att ta 
ansvar för din personliga utveckling, undervisning i skidåkning och att leda grupper 
i olika aktiviteter. Goda kunskaper och färdigheter som skidlärare ger ökad an-
ställningsbarhet, därför läggs stor vikt vid färdighetsträning i undervisning, åkning, 
service och bemötande. 

EFTER GYMNASIET
Du kommer att vara anställningsbar som skidlärare samt inom den breda upplevel-
seindustrin, både inom Sverige och utomlands. Dina arbetsuppgifter utöver att 
arbeta som skidlärare kan vara till exempel ansvarig för olika evenemang och 
konferenser. 

För grundläggande behörighet till högskola/universitet behöver du Svenska 2 (100 p) 
och Svenska 3 (100 p). 
Vanlig gymnasieansökan genom studie- och yrkesvägledaren på din skola.

ANSÖKNINGSKOD: HTTURV0R 

Besök gärna programmets egen hemsida på: www.skidlarargymnasiet.se och 
malung-salensidrottsgymnasium.se

PROGRAMANSVARIGA LÄRARE
Ulf Olmats, tel. 070-399 85 04, ulf.olmats@malung-salen.se
Mattias Döl, tel. 076-815 83 48, mattias.dol@malung-salen.se
Helené Aune, tel. 0280-189 13, helene.aune@malung-salen.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Lotta Kihlström, tel. 0280-181 94

skidlarargymnasiet.se



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
inriktning: turism och resor
Nationellt godkänd idrottsutbildning – skidlärarutbildning (alpint)

INRIKTNING TURISM OCH RESOR 400 p
Aktiviteter och upplevelser 100 p
Hållbar turism 100 p
Marknadsföring och försäljning 100 p
Reseproduktion och försäljning 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 500 p
Naturguidning 1 100 p
Guide och reseledare 100 p
Personlig försäljning  100 p
Idrottsspecialisering 1 100 p
Tränings- och tävlingslära 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p 
Engelska 5 100 p
Historia 1a: 1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1 100 p
Naturkunskap 1a:1    50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1     50 p
Svenska 1 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 700 p
Engelska 6 100 p
Entreprenörskap 100 p
Logi 100 p
Konferens och evenemang 100 p
Service och bemötande 1 100 p
Besöksnäringen 100 p
Resmål och resvägar 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p
Idrottsspecialisering 2 100 p
Idrottsledarskap 1 100 p

GYMNASIEARBETE 100 p

Summa 2 500 p



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska, 

matematik, geografi, historia, 

religion och samhällskunskap. 

Du måste dessutom ha lägst 

betyget godkänt i fem andra 

ämnen. 

RIG
RIKSIDROTTSGYMNASIET ALPINT
EKONOMI PROGRAMMET
Inriktning: ekonomi
ANTAL PLATSER/ÅR ALPINT: 7   

FÖR DIG SOM …
… satsar på en internationell karriär på elitnivå inom skidor Alpint.
Du får möjlighet att kombinera din elitsatsning med studier på ett högskole-
förberedande program. 

OM PROGRAMMET 
Ekonomiprogrammet är en studieförberedande utbildning, men också en yrkesut-
bildning. Programmet är mer praktiskt inriktat än andra studieförberedande pro-
gram.  På ekonomiprogrammet får du arbeta i din egen takt och ta eget ansvar. 
Du får arbeta med frågor om näringsliv och får kunskaper om hur man startar och 
driver ett företag. För undervisningen i ett flertal karaktärsämnen finns distansun-
dervisning som ett alternativ.

Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovis-
ning, kalkylering och marknadsföring och du får möjlighet att utveckla entreprenör-
skap i samarbete med näringslivet. 

Du kommer att vara ute på träningsläger under vissa perioder. För att underlät-
ta dina studier har du möjlighet att vara uppkopplad mot ett webbaserat klassrum 
där dina lärare lägger upp uppgifter/föreläsningar. Du får låna bärbar dator under 
hela din studietid.

På försäsong tränar du barmarks- och styrketräning 6–7 pass/vecka och under 
vintersäsongen är det som mest tre åkdagar/vecka. Goda träningsmöjligheter finns 
då Sälen och Trysil ligger cirka en timmes bilväg från skolan. Det finns flera idrotts-
hallar, gym, ishall, simhall och terränglöpningsspår i omedelbar närhet till skolan. 

EFTER GYMNASIET
Du har möjlighet att studera vidare på högskola/universitet. För studier inom 
exempelvis naturvetenskap/teknik kan kompletterande studier behövas. Du har 
också möjlighet att studera vidare på yrkeshögskola. 

DU ANSÖKER I TVÅ STEG: Till Svenska Skidförbundet (utbildning.skidor.com) 
 senast 1:a december. Vanlig gymnasieansökan genom studie- och yrkesväg-
ledaren på din skola.

ANSÖKNINGSKOD: EK-EKALP 

PROGRAMANSVARIGA LÄRARE
Charlie Laband, charlie.laband@malung-salen.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Lotta Kihlström, tel. 0280-181 94

malung-salensidrottsgymnasium.se
skidgymnasiet.se



RIG
RIKSIDROTTSGYMNASIET ALPINT 
Ekonomi programmet, inriktning ekonomi

INRIKTNING EKONOMI 300 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Idrottsspecialisering 1 100 p
Tränings- och tävlingslära 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 250 p 
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samhällskunskap 2 100 p

Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 350 p
Företagsekonomi 1 100 p
Privatjuridik 100 p
Moderna språk 100 p
Psykologi 1 50 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p  
Idrottsspecialisering 2 100 p
Tränings- och tävlingslära 2 100 p

UTÖKAT 200 p
Idrottsspecialisering 3 100 p
Tränings- och tävlingslära 3 100 p

GYMNASIEARBETE 100 p

Summa 2 700 p

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND



RIG

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska, 

matematik, geografi, historia, 

religion och samhällskunskap. 

Du måste dessutom ha lägst 

betyget godkänt i fem andra 

ämnen. 

RIKSIDROTTSGYMNASIET ALPINT
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Inriktning: beteendevetenskap
ANTAL PLATSER/ÅR ALPINT: 7 

FÖR DIG SOM …
… satsar på en internationell karriär på elitnivå inom skidor (alpint).
Du får möjlighet att kombinera din elitsatsning med studier på ett högskole-
förberedande program.

OM PROGRAMMET 
I utbildningen får du kunskaper om människors utveckling och hur vi lär oss att an-
passa oss och samspela med andra människor. Du lär dig att förstå olika typer av 
organisationer. Du kommer att lära dig om vikten av ledarskap och får kunskaper 
om grupprocesser och konflikthantering. 

Du kommer att vara ute på träningsläger under vissa perioder. För att underlät-
ta dina studier har du möjlighet att vara uppkopplad mot ett webbaserat klassrum 
där dina lärare lägger upp uppgifter/föreläsningar. Du får låna bärbar dator under 
hela din studietid.

På försäsong tränar du barmarks- och styrketräning 6–7 pass/vecka och under 
vintersäsongen är det som mest tre åkdagar/vecka. Goda träningsmöjligheter finns 
då Sälen och Trysil ligger cirka en timmes bilväg från skolan. Det finns flera idrotts-
hallar, gym, ishall, simhall och terränglöpningsspår i omedelbar närhet till skolan. 

EFTER GYMNASIET
Du har möjlighet att studera vidare på högskola/universitet. För studier inom 
exempelvis naturvetenskap/teknik kan kompletterande studier behövas. Du har 
också möjlighet att studera vidare på yrkeshögskola. 

DU ANSÖKER I TVÅ STEG: Till Svenska Skidförbundet (utbildning.skidor.com) se-
nast 1:a december. Vanlig gymnasieansökan genom studie- och yrkesvägledaren 
på din skola. 

ANSÖKNINGSKOD: SA-BETALP 

PROGRAMANSVARIGA LÄRARE
Charlie Laband, charlie.laband@malung-salen.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Lotta Kihlström, tel. 0280-181 94

malung-salensidrottsgymnasium.se
skidgymnasiet.se



RIG

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

RIKSIDROTTSGYMNASIET ALPINT 
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP 450 p
Ledarskap och organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Idrottsspecialisering 1 100 p
Tränings- och tävlingslära 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 150 p 
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p

Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 300 p
Filosofi 1 50 p
Psykologi 1 50 p
Moderna språk 200 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p  
Idrottsspecialisering 2 100 p
Tränings- och tävlingslära 2 100 p

UTÖKAT 200 p
Idrottsspecialisering 3 100 p
Tränings- och tävlingslära 3 100 p

GYMNASIEARBETE 100 p

Summa 2 700 p



RIG

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska, 

matematik, geografi, historia, 

religion och samhällskunskap. 

Du måste dessutom ha lägst 

betyget godkänt i fem andra 

ämnen. 

RIKSIDROTTSGYMNASIET FREESKI
EKONOMI PROGRAMMET
Inriktning: ekonomi
ANTAL PLATSER/ÅR ALPINT: 4   

FÖR DIG SOM …
… satsar på en internationell karriär på elitnivå inom Freeski.

Du får möjlighet att kombinera din elitsatsning med studier på ett högskole-
förberedande program. 

OM PROGRAMMET 
Ekonomiprogrammet är en studieförberedande utbildning, men också en yrkesut-
bildning. Programmet är mer praktiskt inriktat än andra studieförberedande pro-
gram.  På ekonomiprogrammet får du arbeta i din egen takt och ta eget ansvar. 
Du får arbeta med frågor om näringsliv och får kunskaper om hur man startar och 
driver ett företag. För undervisningen i ett flertal karaktärsämnen finns distansun-
dervisning som ett alternativ.

Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovis-
ning, kalkylering och marknadsföring och du får möjlighet att utveckla entreprenör-
skap i samarbete med näringslivet.

Du kommer att vara ute på träningsläger under vissa perioder. För att underlät-
ta dina studier har du möjlighet att vara uppkopplad mot ett webbaserat klassrum 
där dina lärare lägger upp uppgifter/föreläsningar. Du får låna bärbar dator under 
hela din studietid. 

På försäsong tränar du barmarks- och styrketräning 6–7 pass/vecka och under 
vintersäsongen är det som mest tre åkdagar/vecka. Goda träningsmöjligheter finns 
då Sälen och Trysil ligger cirka en timmes bilväg från skolan. Det finns flera idrotts-
hallar, gym, ishall, simhall och terränglöpningsspår i omedelbar närhet till skolan. 

EFTER GYMNASIET
Du har möjlighet att studera vidare på högskola/universitet. För studier inom 
exempelvis naturvetenskap/teknik kan kompletterande studier behövas. Du har 
också möjlighet att studera vidare på yrkeshögskola.

DU ANSÖKER I TVÅ STEG: Till Svenska Skidförbundet (utbildning.skidor.com) 
 senast 1:a december. Vanlig gymnasieansökan genom studie- och yrkesväg-
ledaren på din skola. 

ANSÖKNINGSKOD: EK-EKFS 

PROGRAMANSVARIGA LÄRARE
Jim Wolf, jim.wolf@malung-salen.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Lotta Kihlström, tel. 0280-181 94

freeski.se
malung-salensidrottsgymnasium.se



RIG

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

RIKSIDROTTSGYMNASIET FREESKI 
Ekonomi programmet, inriktning ekonomi

INRIKTNING EKONOMI 300 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Idrottsspecialisering 1 100 p
Tränings- och tävlingslära 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 250 p 
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samhällskunskap 2 100 p

Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 350 p
Företagsekonomi 1 100 p
Privatjuridik 100 p
Moderna språk 100 p
Psykologi 1 50 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p  
Idrottsspecialisering 2 100 p
Tränings- och tävlingslära 2 100 p

UTÖKAT 200 p
Idrottsspecialisering 3 100 p
Tränings- och tävlingslära 3 100 p

GYMNASIEARBETE 100 p

Summa 2 700 p



RIG

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska, 

matematik, geografi, historia, 

religion och samhällskunskap. 

Du måste dessutom ha lägst 

betyget godkänt i fem andra 

ämnen. 

RIKSIDROTTSGYMNASIET FREESKI
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Inriktning: beteendevetenskap
ANTAL PLATSER/ÅR ALPINT: 4 

FÖR DIG SOM …
… satsar på en internationell karriär på högsta elitnivå inom Freeski  
(Slopesyle & Bigair).

Du får möjlighet att kombinera din elitsatsning med studier på ett högskole-
förberedande program.

OM PROGRAMMET 
I utbildningen får du kunskaper om människors utveckling och hur vi lär oss att an-
passa oss och samspela med andra människor. Du lär dig att förstå olika typer av 
organisationer. Du kommer att lära dig om vikten av ledarskap och får kunskaper 
om grupprocesser och konflikthantering. 

Du kommer att vara ute på träningsläger under hösten och vintern består av 
många tävlingar. För att underlätta dina studier har du möjlighet att vara uppkopplad 
mot ett webbaserat klassrum där dina lärare lägger upp uppgifter/föreläsningar. Du 
får låna bärbar dator under hela din studietid.  

På försäsong tränar du gymnastik, kondition m.m. 6–7 pass/vecka och under 
vintersäsongen är det som mest tre åkdagar/vecka. Goda träningsmöjligheter 
finns då Sälen och Trysil ligger cirka 30-60 minuters bilväg från skolan. Det finns 
flera idrottshallar, gym, ishall, simhall och terränglöpningsspår i omedelbar närhet 
till skolan. Alla träningspass genomförs tillsammans med rutinerade tränare.

 
EFTER GYMNASIET
Du har möjlighet att studera vidare på högskola/universitet. För studier inom 
exempelvis naturvetenskap/teknik kan kompletterande studier behövas. Du har 
också möjlighet att studera vidare på yrkeshögskola. 

DU ANSÖKER I TVÅ STEG: Till Svenska Skidförbundet (utbildning.skidor.com) se-
nast 1:a december. Vanlig gymnasieansökan genom studie- och yrkesvägledaren 
på din skola. 

ANSÖKNINGSKOD: SA-BETFS 

PROGRAMANSVARIGA LÄRARE
Jim Wolf, jim.wolf@malung-salen.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Lotta Kihlström, tel. 0280-181 94

freeski.se
malung-salensidrottsgymnasium.se



RIG

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

RIKSIDROTTSGYMNASIET FREESKI 
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP 450 p
Ledarskap och organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Idrottsspecialisering 1 100 p
Tränings- och tävlingslära 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 150 p 
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p

Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 300 p
Filosofi 1 50 p
Psykologi 1 50 p
Moderna språk 200 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p  
Idrottsspecialisering 2 100 p
Tränings- och tävlingslära 2 100 p

UTÖKAT 200 p
Idrottsspecialisering 3 100 p
Tränings- och tävlingslära 3 100 p

GYMNASIEARBETE 100 p

Summa 2 700 p



RIG

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska, 

matematik, geografi, historia, 

religion och samhällskunskap. 

Du måste dessutom ha lägst 

betyget godkänt i fem andra 

ämnen.

RIKSIDROTTSGYMNASIET SNOWBOARD

EKONOMI PROGRAMMET
Inriktning: ekonomi
ANTAL PLATSER/ÅR SNOWBOARD: 5   

FÖR DIG SOM …
… satsar på en internationell karriär på elitnivå inom snowboard.

Du får möjlighet att kombinera din elitsatsning med studier på ett högskole-
förberedande program. 

OM PROGRAMMET 
Ekonomiprogrammet är en studieförberedande utbildning, men också en yrkesut-
bildning. Programmet är mer praktiskt inriktat än andra studieförberedande pro-
gram.  På ekonomiprogrammet får du arbeta i din egen takt och ta eget ansvar. 
Du får arbeta med frågor om näringsliv och får kunskaper om hur man startar och 
driver ett företag. För undervisningen i ett flertal karaktärsämnen finns distansun-
dervisning som ett alternativ.

Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovis-
ning, kalkylering och marknadsföring och du får möjlighet att utveckla entreprenör-
skap i samarbete med näringslivet.

Du kommer att vara ute på träningsläger under vissa perioder. För att underlät-
ta dina studier har du möjlighet att vara uppkopplad mot ett webbaserat klassrum 
där dina lärare lägger upp uppgifter/föreläsningar. Du får låna bärbar dator under 
hela din studietid. 

På försäsong tränar du barmarks- och styrketräning 6–7 pass/vecka och under 
vintersäsongen är det som mest tre åkdagar/vecka. Goda träningsmöjligheter finns 
då Sälen och Trysil ligger cirka en timmes bilväg från skolan. Det finns flera idrotts-
hallar, gym, ishall, simhall och terränglöpningsspår i omedelbar närhet till skolan. 

 
EFTER GYMNASIET
Du har möjlighet att studera vidare på högskola/universitet. För studier inom 
exempelvis naturvetenskap/teknik kan kompletterande studier behövas. Du har 
också möjlighet att studera vidare på yrkeshögskola.

DU ANSÖKER I TVÅ STEG: Till Svenska Skidförbundet (utbildning.skidor.com) 
 senast 1:a december. Vanlig gymnasieansökan genom studie- och yrkesväg-
ledaren på din skola. 

ANSÖKNINGSKOD: EK-EKSB 

PROGRAMANSVARIGA LÄRARE
Pontus Ståhlkloo, tel. 0280-181 98, pontus.stahlkloo@malung-salen.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Lotta Kihlström, tel. 0280-181 94

malung-salensidrottsgymnasium.se
snowboardgymnasiet.se



RIG

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

RIKSIDROTTSGYMNASIET SNOWBOARD 
Ekonomi programmet, inriktning ekonomi

INRIKTNING EKONOMI 300 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Idrottsspecialisering 1 100 p
Tränings- och tävlingslära 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 250 p 
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samhällskunskap 2 100 p

Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 350 p
Företagsekonomi 1 100 p
Privatjuridik 100 p
Moderna språk 100 p
Psykologi 1 50 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p  
Idrottsspecialisering 2 100 p
Tränings- och tävlingslära 2 100 p

UTÖKAT 200 p
Idrottsspecialisering 3 100 p
Tränings- och tävlingslära 3 100 p

GYMNASIEARBETE 100 p

Summa 2 700 p



RIG

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska, 

matematik, geografi, historia, 

religion och samhällskunskap. 

Du måste dessutom ha lägst 

betyget godkänt i fem andra 

ämnen. 

RIKSIDROTTSGYMNASIET SNOWBOARD

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Inriktning: beteendevetenskap
ANTAL PLATSER/ÅR SNOWBOARD: 5 

FÖR DIG SOM …
… satsar på en internationell karriär på elitnivå inom snowboard.
Du får möjlighet att kombinera din elitsatsning med studier på ett högskoleförbere-
dande program.

OM PROGRAMMET 
I utbildningen får du kunskaper om människors utveckling och hur vi lär oss att an-
passa oss och samspela med andra människor. Du lär dig att förstå olika typer av 
organisationer. Du kommer att lära dig om vikten av ledarskap och får kunskaper 
om grupprocesser och konflikthantering. 

Du kommer att vara ute på träningsläger under vissa perioder. För att underlät-
ta dina studier har du möjlighet att vara uppkopplad mot ett webbaserat klassrum 
där dina lärare lägger upp uppgifter/föreläsningar. Du får låna bärbar dator under 
hela din studietid.

På försäsong tränar du barmarks- och styrketräning 6–7 pass/vecka och under 
vintersäsongen är det som mest tre åkdagar/vecka. Goda träningsmöjligheter finns 
då Sälen och Trysil ligger cirka en timmes bilväg från skolan. Det finns flera idrotts-
hallar, gym, ishall, simhall och terränglöpningsspår i omedelbar närhet till skolan.

 
EFTER GYMNASIET
Du har möjlighet att studera vidare på högskola/universitet. För studier inom 
exempelvis naturvetenskap/teknik kan kompletterande studier behövas. Du har 
också möjlighet att studera vidare på yrkeshögskola.

DU ANSÖKER I TVÅ STEG: Till Svenska Skidförbundet (utbildning.skidor.com) se-
nast 1:a december. Vanlig gymnasieansökan genom studie- och yrkesvägledaren 
på din skola. 

ANSÖKNINGSKOD: SA-BETSB 

PROGRAMANSVARIGA LÄRARE
Pontus Ståhlkloo, tel. 0280-181 98, pontus.stahlkloo@malung-salen.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Lotta Kihlström, tel. 0280-181 94

malung-salensidrottsgymnasium.se
snowboardgymnasiet.se



RIKSIDROTTSGYMNASIET SNOWBOARD 
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP 450 p
Ledarskap och organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Idrottsspecialisering 1 100 p
Tränings- och tävlingslära 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 150 p 
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p

Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 300 p
Filosofi 1 50 p
Psykologi 1 50 p
Moderna språk 200 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p  
Idrottsspecialisering 2 100 p
Tränings- och tävlingslära 2 100 p

UTÖKAT 200 p
Idrottsspecialisering 3 100 p
Tränings- och tävlingslära 3 100 p

GYMNASIEARBETE 100 p

Summa 2 700 p

RIG

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND


