Tillsammans med oss kan
du bygga din framtid!

Du och Sågbäcksgymnasiet
Din utveckling och grundläggandet för din framtid är vårt fokus.
Efter din utbildning ska du kunna få jobb, öppna eget eller vara
redo för högskolan. Du kommer att behöva kunskaper i både
yrkesämnen och teoretiska ämnen - på SGY får du bägge delarna
med dig.
Vi ser dig där du är och anpassar dina studier till det. I gengäld
väntar vi oss att du satsar ditt engagemang och din vilja.
Tillsammans med oss kan du bygga din framtid!
Välkommen till Sågbäcksgymnasiet!
Eva Sahlberg Widgren
Rektor
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Välkommen till Sågbäcksgymnasiet

Hos oss får du
Engagerade lärare med hög
kompetens
- både teoretiskt och praktiskt.

Ett starkt elevhälsoteam

Restaurang 3FEM2

- är öppen för allmänheten och
drivs av våra elever på restaurangprogrammen.

- som hjälper dig att må bra under din
gymnasietid. Här finns speciallärare,
specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare och kuratorer.

Bygghall - stor och nybyggd

Studie- och yrkesvägledare

Digital enhet till varje elev

- som stöttar och vägleder dig under
din tid hos oss.

Lärlingsprogram

- flera program blir lärlingsprogram
under utbildningstiden. Se resp. sida.
Du får insyn i branschen och möjlighet
att knyta viktiga kontakter.

Högskolekompetens

- kan du läsa in på de flesta av våra
program.

NIU (Nationell idrottsutbildn.)

- erbjuds för idrotterna fotboll och ishockey. NIU kan läsas som individuellt
val. Du ansöker i åk9, före den 1/12

Cafeteria

- där du kan koppla av med en fika, äta
frukost eller sitta och plugga.

- här inne byggs friggebodar,
lekstugor och annat stort och
smått.

Bibliotek
- för dig som vill låna böcker eller

sitta och läsa i lugn och ro.
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Barn och fritid
Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som ser
en framtid där du arbetar med människors utveckling och lärande
i olika åldrar. Efter avslutad gymnasieutbildning kan du arbeta
som barnskötare, elevassistent eller med personlig träning.
Du får utveckla din förmåga att yrkesmässigt möta människor i olika åldrar utifrån
deras behov och förutsättningar. Du får lära dig om människans utveckling fysiskt,
psykiskt och socialt samt utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.
Alla våra elever på Barn- och fritidsprogrammet blir lärlingar från årskurs 3. Det
innebär att halva tiden av din utbildning
under årskurs 3 sker ute på företag. Elever
på lärlingsutbildning får 1000 kronor
extra per månad från CSN (från åk3).

Visste du att alla våra
program kan ge dig
högskolebehörighet?

Efter avslutad utbildning kan du söka arbete på förskolor och fritidshem, gruppbostäder, idrottshallar, gym etc. På högskola kan du studera vidare till förskollärare,
lärare, grundskollärare mot skola och inriktning fritidshem samt polis, socionom,
hälsopedagog och mycket annat.
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Barn - och fritidsprogrammet

Barn - och fritidsprogrammet, 2500 poäng
Gymnasiegemensamt, 600 p

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

Programgemensamt, 700 p

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

Fritid och hälsa

Yrkesutgång - Personlig träning

Inriktning, 300 p

Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och idrottskunskap

Programfördjupning, 600 p

Aktivitetsledarskap - gyminstruktör
Historia 1a2
Idrott och hälsa 2
Mental träning
Psykologi 1
Specialpedagogik 1
Träningslära 1

Pedagogiskt och socialt arbete
Yrkesutgång - Barnskötare

Inriktning, 300 p
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

Programfördjupning, 600 p
Ped. teorier och praktiker
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Skapande verksamhet
Naturguidning
Dramapedagogik
eller

Pedagogiskt och socialt arbete
Yrkesutgång - Stödassistent

Inriktning, 300 p
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

Programfördjupning, 600 p
Socialt arbete 2
Psykologi 1
Psykologi 2
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Grundläggande vård och omsorg
Skapande verksamhet, 100 p

Individuellt val, 200 p
Gymnasiearbete, 100 p

Barn - och fritidsprogrammet
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Bygg och anläggning
I byggbranschen behöver du vara duktig som hantverkare och tycka
om att arbeta för andra människor. Vi varvar teori med praktik och
skapar möjlighet för dig att bygga ett gott yrkeskunnande.
Du får arbeta med nybyggnation, underhåll samt renovering av hus och anläggningar.
Det vi tillverkar på programmet ska hålla kvalitén så att en kund blir nöjd med resultatet. Efter utbildningen kan du söka arbete som lärling som träarbetare eller målare.

Inriktning från åk2

Från åk 2 kan du välja inriktning Husbyggnad eller Måleri. Alla elever startar med
ett gemensamt ”basår” då du får pröva på olika yrkesinriktningar och metoder inom
byggbranschen.

APL - Lärling

De praktiska kurserna hålls i skolans egen nybyggda bygghall samt i våra snickerioch måleriverkstäder. Därutöver gör du APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute på företag.
Här får du möjlighet att skapa grunden till en yrkesroll och även träning i kommunikation och förståelse för olika människor och yrkesgrupper.
Alla våra elever på programmet blir lärlingar i årskurs 3. Att vara lärling innebär att
halva tiden av din utbildning sker ute på företag.
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Bygg- och anläggningsprogrammet

Vi är en branschrekommenderad skola
Vi är en skola som är godkänd av BYN - byggbranschens yrkesnämnd. Det innebär att vårt
Bygg- och anläggningsprogram har bedömts ha
de förutsättningar som krävs för att ge grundläggande yrkesutbildning enligt byggbranschens
krav.

Bygg- och anläggningsprogrammet, 2500 p
Gymnasiegemensamt, 600 p

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

Programgemensamt, 400 p
Bygg och anläggning 1 + 2

Måleri
Inriktning, 400 p
Måleriprocessen
Måleri 1

Programfördjupning, 800 p
Måleri 2 + 3 + 4 + 5

Individuellt val, 200 p
Gymnasiearbete, 100 p

Husbyggnad
Inriktning, 700 p

Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1 + 2 + 3

Programfördjupning, 500 p
Trä 1 + 2 + 3
Betong 1 + 2

Bygg- och anläggningsprogrammet
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Fordon och transport
På Fordon- och transportprogrammet får du lära dig yrkets
grunder i våra välutrustade verkstäder samt ute på företag.
På Sågbäcksgymnasiet erbjuder vi inriktningen personbil. Det
behövs idag mer utbildad arbetskraft inom fordonsbranschen!
En snabb teknisk utveckling sker inom fordonsbranschen. Din utbildning hos
oss ska därför, inte bara ge dig en stark och varierande kunskapsbas, utan även
utveckla din förmåga till fortsatt lärande i arbetslivet. Branschen kräver att du
ska vara en duktig mekaniker, som även behärskar elektronik och datasystem.
Bilindustrin är en internationell bransch
och en stor del av manualer och annan text
Fordonsbranschen
är på engelska. Som fordonsmekaniker
efterfrågar utbildade
är även servicekänsla och självkännedom
medarbetare!
viktiga och ingår därför i utbildningen.
I vår elevverkstad jobbar du med kundbilar,
men också med olika projekt - just nu bygger vi om en bil för att ta till racerbanan.
Du som väljer Fordon- och transportprogrammet ges stora möjligheter till arbete direkt efter examen. Du kan då jobba som personbilsmekaniker, systemtekniker, reservdelshanterare, bilförsäljare eller med rekond, karosseri och underhåll.
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Fordon- och transportprogrammet

APL - Lärling

Under utbildningen kommer du att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) i
fordonsbranschen, vilket ger dig en god inblick i ditt yrkesval.
Observera att alla elever på Fordon- och transportprogrammet går över till att bli
lärlingar i åk 3. Det innebär att du i åk 3 genomför halva tiden av din utbildning på
ett företag under APL.

Fordon- och transportprogrammet, 2500 p
Gymnasiegemensamt, 600 p

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

Programgemensamt, 400 p

Fordons- och trnansportbranschens
villkor och arbetsområden
Fordonstekning - introduktion

Personbil
Inriktning, 400 p

Personbilar – basteknik
Personbilar – service och underhåll 1 + 2
Personbilar – verkstad och elteknik

Programfördjupning, 800 p

El- och hybridfordon 1
El- och hybridfordon 2
Personbilar - system och diagnosteknik 1 + 2
Personbilar - chassi och bromsar
Personbilar - kraftöverföring
Personbilar - förbränningsmotorer

Individuellt val, 200 p
Gymnasiearbete, 100 p

Fordon- och transportprogrammet
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Restaurang och livsmedel
En utbildning för dig som gillar mat, dryck och upplevelser. Vårt
Restaurang- och livsmedelsprogram är till för dig som i framtiden
vill arbeta inom kök och servering - vilket också är den inriktning vi
har på Sågbäcksgymnasiet.
Hos oss utbildas du i en professionell miljö av engagerade och kunniga lärare.
Skolan driver Restaurang 3FEM2, som är öppen för allmänheten. Där får du som
elev praktisera dina kunskaper inom kök, servering och bar. Vår ambition är att du
ska få dubbel kompetens, d.v.s. både kök- och serveringskunskaper. I åk 3 väljer du
fördjupning/yrkesutgång.
Under din utbildning finns det möjlighet att tävla inom kök och servering.
I åk 3 strävar vi efter att i kursen ”Mat och dryck i kombination” genomföra en
utlandsresa där vi fördjupar och befäster kunskaperna inom området.

APL - Lärling

Du får en nära koppling till arbetslivet genom APL (arbetsplatsförlagt lärande) då
du kommer att vara på restaurang och träna både kök och servering.
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Efter utbildningen finns en mängd olika yrken du kan söka dig till inom restaurang- och livsmedelsbranschen. Som exempel kan du jobba som kock, kallskänka,
servitör/servitris, bartender, barista, men även arbete med catering, event eller
delikatessförsäljning. Eftersom detta är en internationell bransch kan du söka dig
utomlands för att arbeta.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2500 p
Gymnasiegemensamt, 600 p

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

Programgemensamt, 400 p

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

Kök och servering
Inriktning, 300 p

Matlagning 1
Servering 1
Mat och dryck i kombination

Gemensam programfördjupn, 500 p
Matlagning 2
Servering 2
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering

Programfördjupning, 400 p
- yrkesutgång Kock
Matlagning 3 + 4
eller

Programfördjupning, 400 p
- yrkesutgång Servitör/servitris
Matsalshantverk
Drycker
Service och bemötande
Servering specialisering

Individuellt val, 200 p
Gymnasiearbete, 100 p

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
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Anpassad gymnasieskola
(tidigare gymnasiesärskola)
På Sågbäcksgymnasiet har vi två program för dig som ska gå
anpassad gymnasieskola och få en ordentlig yrkesutbildning. I
liten grupp lär du dig hur arbetet, i den bransch du valt, går till.
Under utbildningen ges du möjlighet att utveckla både praktiska och sociala förmågor. Du får kunskap som hjälper dig att välja och använda verktyg, material
och metoder för att utföra arbetsuppgifter inom dina områden. Du kommer att
samspela med dina klasskamrater och skolans övriga elever.
Du får träning i att så självständigt som möjligt planera och genomföra arbetsuppgifter och även bedöma resultatet.

Programmet för fordonsvård och godshantering

I lilla verkstaden lär du dig grunderna inom fordonsvård som till exempel rekonditionering, biltvätt, däckbyte. Även service av cyklar samt mindre fordonsoch maskinreparationer ingår i utbildningen. Sedan kommer du tillsammans
med övriga fordonselever också arbeta i någon av våra fordonsverkstäder.
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Anpassad gymnasieskola

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Du lär dig grunderna inom matlagning och bakning i vårt fina metodkök. När du
sedan är mogna är det dags för arbete i det stora restaurangköket. Tillsammans
med våra lärare och andra restaurangelever är du med och driver skolans egen
Restaurang 3FEM2.

APL

Under 22 veckor kommer du att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande)
i din bransch, utifrån det program som du har valt.

Anpassad gymnasieskola, 2500 p
Gymnasiegemensamt, 900 p

Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Programgemensamt, 600 p
Fordon och godshantering
Fordonsbranschen
Fordonsteknik 1
Godshantering 1

Programfördjupning, 700 p
Trafikantkunskap
Service och bemötande
Fordonsteknik 2
Fordonsteknik - cykel
Forsonsvård - personbil
Hjulutrustningsteknik 1
Rekonditionering 1

Programgemensamt, 600 p
Hotell, restaurang och bageri
Bageri- och konditorikunskap
Hotell
Livsmedels- och näringskunskap
Måltids- och branschkunskap
Service och bemötande

Programfördjupning, 700 p
Mat i butik
Matlagning 1 + 2
Lokalvård
Frukost- och bufféservering
Digital kompetens
Servering 1

Individuellt val, 200 p
Gymnasiearbete, 100 p

Anpassad gymnasieskola 13

Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till ett
nationellt gymnasieprogram. Här kan du komplettera dina betyg
för att få behörighet att gå ett gymnasieprogram. Du kan även få
en yrkesinriktad utbildning som leder direkt ut i arbetslivet.
Det finns olika inriktningar och du söker
till dessa tillsammans med din studie- och
yrkesvägledaren på grundskolan.

Yrkesintroduktion

Komplettera dina
betyg för att sedan
plugga till det du vill!

Yrkesintroduktion är en flexibel utbildning
som kan leda direkt ut i arbetslivet. Den passar dig som vill ha en praktisk yrkesutbildning utan att läsa in ett helt gymnasieprogram. På SGY kan du inrikta dig mot
yrken inom bygg, fordon, hantverk (profil design), barn och fritid, lås, hotell samt
restaurang. Du kan också välja att läsa vidare på ett nationellt program.

Programinriktat val

Programinriktat val vänder sig till dig som vill få en utbildning inriktad mot ett visst
nationellt program, där du så snart som möjligt kan antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både
ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är en inriktning som vänder sig till dig som nyligen anlänt till
Sverige. På Språkintroduktionen får du en individuell studieplan samt en mentor
som följer upp dina studier och arbetar tillsammans med dig för att uppnå de mål du
har satt upp för dina studier.

Individuellt alternativ, SGY

Här utformas utbildningen efter dina behov och förutsättningar och ger dig en
möjlighet att gå vidare till annan fortsatt utbildning eller till arbete. På individuellt
alternativ kan du kombinera studier i grundskoleämnen med praktik eller arbete. I
samråd med mentor utformar du din egen studieplan.
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Individuellt alternativ, Klippan - specialpedagogik

Klippan är för dig som saknar behörighet och behöver en lugn och samlad arbetsmiljö, där lärarna är nära till hands för eleverna. I samråd med
mentor utformar du här din egen studieplan. Klippan finns i egna lokaler på
Patron Pehrs väg centralt i Huddinge centrum. Här har du pendeltågstation
och bussar alldeles runt hörnet!

Introduktionsprogram
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Här kan du träffa oss!
Boka egen visning - besök oss när det passar dig!
Kontakta våra Studie-och yrkesvägledare här nedan.

Gymnasiemässan digitalt, 23-25 november 2022

Besök vår skola digitalt och chatta med elever och personal på skolan.
Länk kommer att läggas ut på vår hemsida.
En länk kommer att läggas ut.

Öppet hus, 30 november 2022, kl. 17.30-19.00
Välkommen att besöka oss på skolan.

Sågbäcksdagen, 22 april 2023, kl. 12.00-16.00

För andra året i rad bjuder vi in till en Sågbäcksdag med aktiviteter
för liten och för stor. Restaurang 3FEM2 håller öppet för lunch, Café
Sågen säljer fika och därutöver håller skolans gymnasieprogram aktiviteter för våra besökare. Välkommen!
Besöksadress: Sågbäcksgymnasiet, Huddingevägen 352

Sågbäcksgymnasiet, SGY
Huddingevägen 352
141 85 Huddinge

Studie- och yrkesvägledare
Ulla-Britt Schiller Wahlström: 08-535 374 17
Anna Gustafsson: 08-535 374 24

www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet

