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Varmt välkommen till Sjödalsgymnasiet
Skolan mitt i byn. Sedan 25 år tillbaka har Sjödalsgymnasiet 
funnits i Huddinge centrum, fem minuters promenad från 
pendeltåg och bussar.

På Sjödalsgymnasiet går ca 700 elever och vår målsättning 
är att hjälpa varje elev att nå bästa möjliga resultat. Vi är 
måna om att du ska få en bra utbildning som gör dig väl 
förberedd för ett yrkesliv eller studier på universitet och  
högskola. 

Vi vet att när det är arbetsro på lektionerna kommer eleverna 
långt och med tanke på att våra lärare är väldigt duktiga och 
vill hjälpa er att komma framåt, utvecklas och överträffa er 
själva är detta en skola att välja om du vill lyckas!

Alla som jobbar på skolan vill engagera sig i dig som elev 
och vi tar för givet att detta ska vara en positiv och inklu-
derande arbetsplats som är lika tillgänglig för alla. 

I detta vill vi också nämna att alla människor jobbar i olika 
takt, lär sig på olika sätt och vi organiserar gärna extra stöd 
där det behövs för att alla ska ges de bästa förutsättningarna. 
Vi lägger också stor vikt på teambuilding och värdegrunds-
arbete för att du ska få en så bra skoltid som möjligt. 

Vi gör vårt yttersta för att du ska överträffa dig själv! 

Därför ska du välja oss!
En r ik tig gymnasieskola
På Sjödalsgymnasiet finns allt en skola ska ha och därmed 
också förutsättningarna för att du ska få en bra skolgång. 
Vi har både högskoleförberedande och yrkesförberedande 
program; rätt utrustning och lokaler för de olika ämnena; 
elevhälsoteam med kuratorer, psykolog, skolsköterska, 
studievägledare. speciallärare, specialpedagog och 
värdegrundspedagog. Dessutom har vi ett väldigt fint 
bibliotek och eget kök och café.

Engagerade lärare, speciallärare, specialpedagog och 
en bibliotekarie
Här får du lärare, speciallärare, specialpedagog och en biblio-
tekarie som gör skillnad. De är kreativa och har förmåga att 
göra det roligt att plugga. De ser när du lyckas men också 
när du behöver stöd och hjälp. När vi frågar elever vad de 
gillar mest med Sjödalsgymnasiet säger de ofta att man får 
mycket hjälp och att lärarna är väldigt bra.

En skola med mycket idrott
Idrott är något som ligger oss varmt om hjärtat och sko-
lan har lång erfarenhet av att driva idrottsutbildning. På 
Sjödalsgymnasiet kan man kombinera studier med flera 
olika idrotter. Vi erbjuder två nationellt godkända idrotts-
utbildningar, NIU Friidrott och NIU Cykel, och har även en 
brottningsprofil och en e-sportsprofil.

Ungt företagande
På Sjödalsgymnasiet har vi också en stark tradition att 
jobba med Ungt Företagande (UF). Våra UF-företag har 
varit skickliga nog att vinna flera tävlingar och 2019 blev 
Sjödalsgymnasiet utnämnd till Årets UF-skola i Stock-
holmsregionen och till den näst bästa i landet.

En levande byggnad
Sjödalsgymnasiet består av två byggnader och i samma 
hus finns såväl vårdcentral som folktandvård och kultur-
skola vilket innebär att det är en levande byggnad med 
mycket liv och rörelse. Vi bjuder även in spännande författare 
som gästföreläsare och anordnar kreativt skrivande för den 
som vill lära sig hur man skriver filmmanus.

Trygg miljö och bra stämning
Sjödalsgymnasiet arbetar hela tiden för att skapa en trygg 
och säker miljö. Våra fritidsledare finns alltid synliga i våra 
lokaler och är väl kända av skolans elever. Alla elever har 
passerkort för att legitimera sig och låsa upp entrédörrar. 
Den goda stämningen kommer av att eleverna trivs och att 
de gillar personalen. På Sjödalsgymnasiet hälsar man på 
alla och det ger bra stämning. 

En nära skola
Sjödalsgymnasiet ligger i Huddinge centrum. Bor du i  
området slipper du resväg och rusningsträngsel. Annars 
ligger skolan på bara några minuters gångavstånd från  
pendeltåg och bussar. Det är lätt att ta sig hit.

En skola för alla
På Sjödalsgymnasiet går elever från både Huddinge och 
andra kommuner. Vi är en skola för alla. I denna katalog och 
på vår hemsida berättar vi mer om Sjödalsgymnasiet.  
Du kan även följa oss på sociala medier och besöka oss på 
Gymnasiemässan Digital 19-21 november och Öppet hus 
vid tre olika tillfällen (se nedan).

Gymnasiemässan Digital
19-21 november 2020

Öppet hus
3 december 2020
4 februari 2021
5 maj 2021

Följ oss även på sociala medier

Besök oss på

Se filmerna där vi berättar mer om skolan och våra 
utbildningar på www.sjodalsgymnasiet.se
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Kort om våra utbildningar
På Sjödalsgymnasiet f inns tre högskoleförberedande program (sammanlagt fem inriktningar)
och fyra yrkesförberedande program (sammanlagt fem inriktningar). Du kan även välja att 
kombinera idrott med studier om du läser NIU Friidrott eller NIU Cykel, eller väljer någon av 
våra idrottsprofiler LIU Brottning eller LIU E-sport. 

Högskoleförberedande program
För dig som vet att du tänker läsa vidare på högskola  
eller universitet.

Kombinera idrott med studier
Vill du kombinera idrott med studier kan du antingen  
läsa någon av våra NIU-utbildningar eller någon av  
våra LIU-utbildningar.

Yrkesförberedande program
För dig som vill komma ut i yrkeslivet snabbare. I utbild-
ningen ingår minst 15 veckors praktik, dvs. arbetsplats- 
förlagt lärande (APL). Det går att lägga till ytterligare  
ämnen som ger högskolebehörighet.

Elev för en dag
Vill du prova på att vara ”Elev för en dag” på 
något av våra yrkesförberedande program?  
Hör av dig till ulrica.handler@huddinge.se 

Ansökningsprocessen
På Gymnasieantagningens hemsida  
www.gyantagningen.se kan du läsa om   
ansökningsprocessen.

Ekonomi
Ekonomi och entreprenörskap

Om du har frågor om
EKEKO | EKJUR | NANAT | HAHAN | HVFRI | HVBAR

Om du har frågor om
SASAM | SABET | EEELT | VFVVS

El och energi
Elteknik

Ekonomi
Juridik

Handel och administration
Service och försäljning

Naturvetenskap
Naturvetenskap

Hantverk
Frisör

Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskap

Hantverk
Barberare

VVS och fastighet
VVS

Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap

NIU
Friidrott

LIU
Brottning

NIU
Cykel

LIU
E-sport

NIU
FRI

LIU
BRO

NIU
CYK

LIU
ESP

Tips från studievägledarna
Att tänka på inför ditt gymnasieval

•  Sätt dig in i vad olika utbildningar leder till. Vilka kurser 
som ingår i programmen skiljer sig åt.

•  Välj efter eget intresse, mål och drömmar. Välj inte som 
dina kompisar och lyssna inte för mycket på rykten.  
Skapa dig en egen uppfattning genom att ta reda på  
mer och besök olika skolor.

•  1 val = 3. Du väljer ett program, en inriktning  
och en skola.

•  Välj med hjärtat och efter vad du vill utveckla.  
Du stänger inga dörrar som inte går att öppna igen.  
Valet är viktigt, men inte livsavgörande.

•  Gymnasiet handlar inte enbart om att läsa rätt  
ämnen, utan att växa som person med mängder  
av ny kunskap.

•  Fullfölj den utbildning du påbörjar! Oavsett vad  
du väljer så kan du senare i livet ändra inriktning.

Vi vill hjälpa dig att se dina möjligheter och förmågor för att 
du ska kunna göra ett bra val för din framtid.

Vill ni veta mer om vår skola och våra utbildningar är ni 
varmt välkomna att kontakta oss.

Vad kan du som vårdnadshavare göra för 
att stötta ditt barn
•  Det är ditt barns val! Att stötta utan att styra 
är lättare sagt än gjort. Som vårdnadshavare 
är du en viktig person genom hela gymnasie- 
tiden och vi vill samarbeta med dig.

•  Var öppen och peppa ditt barn att nå  
just deras mål. 

Studievägledare
Jessica Jerbi
jessica.jerbi@huddinge.se
08-535 370 14 / 070-198 39 37

Studievägledare
Tony Skantz 
tony.skantz@huddinge.se
08-535 370 48 / 070-198 39 64
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Vill du utveckla din kreativitet och kombinera 
teoretiska studier med praktisk verklighets- 
anpassad företagsamhet? Då är Ekonomi-
programmet med inrikting ekonomi och 
entreprenörskap ditt val!

Om du går ekonomiprogrammet får du en djupare inblick 
i ekonomi, entreprenörskapets villkor och kunskap om 
mänskligt beteende. En god entreprenör behöver kunna  
förmedla hållbara budskap om sin affärsidé, vara eller 
tjänst. Därför läser du utöver ekonomikurser även kurser 
inom kommunikation och ledarskap. I kursen juridik lär  
du dig om rättssystemet och vilken betydelse detta har  
för företagande. Ekonomiprogrammet är för dig som vill 
studera vidare inom ekonomi, juridik och andra samhälls-
vetenskapliga områden, och kanske bli revisor, civilekonom, 
jurist, marknadsförare eller egenföretagare.

Under det sista året på Ekonomiprogrammet omsätter du 
dina teoretiska kunskaper i praktiken och startar, driver och 
avvecklar ett eget UF-företag inom ramen för Ung Företag-
samhet (UF). Skolans UF-företag har vunnit priser i både SM 
och EM i Ung Företagsamhet, så här finns en god miljö för 
unga företagare!

Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande och syftar i 
huvudsak till att utveckla ditt entreprenöriella förhållnings-
sätt. Med fokus på globala mål tränas du i att ta initiativ, vara 
kreativ, arbeta både självständigt och i grupp samt planera 
och genomdriva projekt. Målet är att du ska bli en handlings- 
kraftig person med stark entreprenöranda som tar hänsyn 
till hållbar utveckling.

Högskoleförberedande program

Ekonomi
Ekonomi och entreprenörskap

EK
EKO

Poängplan
Ekonomi och 2500 p
entreprenörskap
Gymnasiegemensamt   1450 p
Engelska 5 + 6 
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b + 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b + 2
Svenska/Svenska som  
andraspråk 1 + 2 + 3
Individuellt val

Programgemensamt   450 p
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Psykologi 1
Moderna språk
Gymnasiearbete

Inriktning   300 p
Ekonomi och entreprenörskap
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

Programfördjupning   300 p
Ung företagsamhet
Ledarskap och organisation
Marknadsföring
Grafisk kommunikation
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Ekonomiprogrammet med inriktning juridik 
är rätt program för dig som vill fördjupa dina 
kunskaper i juridik och internationell rätt.

Juridikinriktningen passar dig som är intresserad av lag 
och rätt, ekonomi och samhälle. Du utvecklar din kunskap 
om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle 
och hur den påverkas av internationell rätt. Du får också 
kunskap om våra grundlagar och EU-rätten. Du utvecklar 
din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem 
med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. En annan 
viktig del är affärsjuridik där du får kunskap om hur lagar 
och avtal påverkar olika affärsförhållanden.

Ekonomiprogrammet med inriktningen juridik är högskole-
förberedande. Du tränas i att ta initiativ, vara kreativ, arbeta 
självständigt och i grupp samt att planera och genomdriva 
projekt. Målet är att du ska bli en handlingskraftig person, 
som också är redo att studera vidare på högskola eller 
universitet.

EK
JUR

Poängplan
Juridik 2500 p
Gymnasiegemensamt  1450 p
Engelska 5 + 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b + 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b + 2
Svenska/Svenska som  
andraspråk 1 + 2 + 3
Individuellt val

Programgemensamt  450 p
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Psykologi 1
Moderna språk
Gymnasiearbete

Inriktning   300 p
Juridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a
Affärsjuridik
Filosofi

Programfördjupning  300 p
Internationell rätt
Retorik
Internationell ekonomi
Internationella relationer

Högskoleförberedande program

Ekonomi
Juridik
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Är du studiemotiverad? Är du intresserad  
av naturvetenskap? Har du tänkt läsa 
vidare vid universitet och högskola? Då är 
Naturvetenskapsprogrammet ett mycket 
bra val för dig!

Hos oss lär du dig att bli en bra student, vilket lägger grunden 
för att du ska lyckas med dina högre studier inom natur- 
vetenskap, matematik eller teknik, men också inom ekonomi  
och samhällsvetenskap. Naturvetenskapsprogrammet ger 
dig breda kunskaper som är till nytta vad du än väljer att göra 
senare i livet. Vi erbjuder en högklassig naturvetenskaplig 
utbildning i en studiemotiverande miljö med välutbildade 
och erfarna lärare.

På Sjödalsgymnasiet är vi övertygade om att samtliga kurser 
i fysik, kemi och biologi behöver läsas i sin helhet för att nå 
den bästa förståelsen av naturvetenskap. Därför erbjuds en 

programinriktning (natur) med två programfördjupningar 
inom aktuella internationella områden. Den ena program-
fördjupningen Beteendevetenskap beskriver människors och 
djurs beteenden utifrån en klassisk psykologisk vinkel, men 
även utifrån ett naturvetenskapligt och biologiskt perspektiv. 
Den andra programfördjupningen Bioteknik är en spännande 
blandning av praktisk biologi, kemi och teknik. Fördjupnings-
kurserna väljer man i årskurs 1 och läser dem sedan under  
år 2 och 3.

Naturvetenskapsprogrammet på Sjödalsgymnasiet förbätt-
ras konstant. Exempelvis så lanserade vårt programlag för 
några år sedan en fadderverksamhet och integrering av års- 
kurserna för att uppnå en ökad sammanhållning mellan alla 
elever på programmet. Gensvaret har varit mycket positivt 
då åtgärderna har lett till ökat kontaktnät och trygghet och 
motivation för eleverna.

Högskoleförberedande program

Naturvetenskap
Naturvetenskap

NA
NAT

Poängplan
Naturvetenskap 2500 p
Gymnasiegemensamt  1350 p
Engelska 5 + 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c + 2c + 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/Svenska som  
andraspråk 1 + 2 + 3
Individuellt val

Programgemensamt  550 p
Biologi 1
Fysik 1
Kemi 1
Moderna språk
Gymnasiearbete

Inriktning  400 p
Naturvetenskap
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

Programfördjupning  200 p
Beteendevetenskap
Psykologi 1
Psykologi 2b
NV-specialisering

Bioteknik
Bioteknik
NV-specialisering
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Samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktning samhällsvetenskap vänder sig 
främst till dig som är nyfiken på att lära  
dig mer om hur samhällen fungerar,  
lokalt och globalt.

På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning sam-
hällsvetenskap får du utveckla din förmåga att se helheter, 
analysera och utvärdera. Här får du bland annat kunskap 
om hur vårt samhälle fungerar och varför vi människor 
beter oss och samspelar med varandra som vi gör, i såväl 
vardags- som yrkesliv. Du får också möjlighet att utveckla 
ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt genom att  
formulera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa 
olika teorier och metoder. Programmet ger dig därmed en 
god allmänbildning och en bred grund för fortsatta studier 
på högskola och universitet.

Med samhällsvetenskap som inriktning möter du en  
internationaliseringsprofil där du kommer att få en djupare  
förståelse för internationella frågor. För att få en bred 
omvärldskunskap fördjupar vi oss i frågor inom demokrati, 
mänskliga rättigheter och internationella relationer. Vissa 
år reser vi någonstans inom Europa för att studera inrikt-
ningens olika områden på plats och de senaste åren har 
resmålet varit Berlin, en upplevelse som för många varit 
den absoluta höjdpunkten på gymnasietiden. 

Högskoleförberedande program

Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskap

SA
SAM

Poängplan
Samhällsvetenskap 2500 p
Gymnasiegemensamt 1350 p
Engelska 5 + 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b + 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/Svenska som  
andraspråk 1 + 2 + 3
Individuellt val

Programgemensamt 400 p
Filosofi 1
Moderna språk 1 eller 3
Moderna språk 2 eller 4
Psykologi 1
Gymnasiearbete

Inriktning 450 p
Samhällsvetenskap
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2 + 3

Programfördjupning 300 p
Internationalisering
Geografi 2
Internationella relationer
Hum/sam – specialisering
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Samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktning beteendevetenskap vänder sig 
främst till dig som är nyfiken på att lära  
dig mer om hur människor fungerar.

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteende-
vetenskap är ett högskoleförberedande program. Högskole- 
studier ställer höga krav på såväl läs- och skrivförmåga som  
kunskaper i engelska. Därför lägger vi stor vikt vid att utveckla 
din förmåga att läsa och skriva texter på både svenska och 
engelska. 

Programmet gör dig väl förberedd för fortsatta studier med 
inriktning mot yrken som psykolog, socionom, polis, kurator, 
lärare och många andra yrken inom vård och service.

Det beteendevetenskapliga programmet är i grunden ett 
samhällsvetenskapligt program. Det beteendevetenskapliga 
inslaget hittas främst i ämnen som kriminologi, ledarskap 
och organisation, psykologi, sociologi och pedagogiskt 
drama. Där lär du dig att analysera människors beteende 
utifrån psykologiska och sociologiska teorier. Dessutom  
får du diskutera och analysera hur människan påverkar 
samhället och hur samhället påverkar oss människor samt 
hur social klass, kön och kultur formar vår identitet. Under- 
visningen är ofta ämnesöverskridande kring teman som 

identitet, psykisk hälsa, kriminalitet, segregation och  
hedersförtryck. Studiebesök, fältstudier och undersökande 
arbeten är återkommande arbetsmetoder.

På det beteendevetenskapliga programmet syftar under- 
visningen inte bara till att förbereda dig för vidare studier. 
För oss är din personliga utveckling viktig för att stötta dig  
i att bli vuxen och väl förberedd för det fortsatta livet.

Lärarna på det beteendevetenskapliga programmet har 
höga förväntningar på dig som elev. Vi utgår från att du  
kan ta ansvar för dina studier och har motivationen att  
göra det som krävs för att nå gymnasieexamen.  

Vi vet att du kan lyckas. 

Högskoleförberedande program

Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap

SA
BET

Poängplan
Beteendevetenskap 2500 p
Gymnasiegemensamt 1350 p
Engelska 5 + 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b + 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/Svenska som  
andraspråk 1 + 2 + 3
Individuellt val

Programgemensamt 400 p
Filosofi 1
Moderna språk 1 eller 3
Moderna språk 2 eller 4
Psykologi 1
Gymnasiearbete

Inriktning 450 p
Beteendevetenskap
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi

Programfördjupning 300 p
Kriminologi och psykologi
Psykologi 2b
Religionskunskap 2
Kriminologi
Pedagogiskt drama

 Jag tycker om psykologi 
och att läsa om människors 
tankar. Jag vill bli psykolog 
eller kurator. Jag vill hjälpa 
människor, och lyssna på dem 
så att de känner sig trygga 
och mår bättre efter att de 

pratat med mig. 

  Jag vill bli polis 
och går SABET 
för då lär man sig 
varför människor 
beter sig på ett 
visst sätt. 

 Man får lära sig hur 
människor fungerar och 
hur man kan styra sina 
tankar och känslor. Jag 
vill bli psykolog. 

Några elevröster från SABET
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Vardagen påverkas av allt som har med el 
att göra och väljer du att läsa på El- och 
energiprogrammet får du lära dig grunderna 
för många jobb i en bred bransch.

El- och energiprogrammet på Sjödalsgymnasiet erbjuder 
en gedigen grundutbildning inom de intensiva branscherna 
installation och larm. Du får en yrkesexamen men också 
många möjligheter till att vidareutbilda dig inom flera  
områden. Skolan har goda kontakter med arbetslivet och  
vi söker elever med allmänt teknikintresse. Yrket passar  
lika bra för killar som för tjejer.

Utöver yrkeskunskaper i installation, underhåll och repa- 
ration av elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt  
tv- och datanät får du kunskaper i säkerhet, noggrannhet, 
servicetänkande samt att samarbeta med andra. Vissa  
kurser eller delar av kurser läser du i samverkan med 
näringslivet där Sjödalsgymnasiets elever har mycket gott 
rykte, vilket gör det lätt att få bra praktik och även jobb 

efter avslutad utbildning. Du får en bra grund för fortsatt 
lärande i arbetslivet och för vidare studier.

Praktik, dvs. arbetsplatsförlagt lärande (APL), utgör minst 
15 veckor av utbildningen. 

Med el- och energiprogrammet som grund kan du jobba 
nästan var du vill i världen. Du kan söka jobb direkt efter 
gymnasiet eller läsa in högskolebehörighet under din ut-
bildning och sedan läsa vidare. Med en godkänd gymnasie-
utbildning och ytterligare ett år som lärling på en arbets-
plats kan du få ditt yrkescertifikat.

Yrkesförberedande program (inkl. praktik)

El och energi
Elteknik

EE
ELT

Poängplan
Elteknik 2500 p
Gymnasiegemensamt 800 p
Engelska 5
Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1 
Matematik 1a
Religionskunskap 1
Naturkunskap 1a:1
Samhällskunskap 1a:1
Svenska/Svenska som  
andraspråk 1
Individuellt val

Programgemensamt 500 p
Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik
Mekatronik
Gymnasiearbete

Inriktning 500 p
Elteknik
Elkraftteknik
Praktisk ellära
Elinstallationer
Kommunikationsnät

Programfördjupning 700 p
Installation
Fastighetsautomation 1
Belysningsteknik
Ellära 2
Elmotorstyrning
 Larm, övervaknings- och säkerhetssystem
Svenska 2
Underhåll elteknik

Larm och säkerhetsteknik
Brandlarmsystem
CCtv-system
Inbrottsalarmsystem
Passersystem
 Larm, övervaknings- och säkerhetssystem
Svenska 2
Elmotorstyrning

 Bäst i länet vad gäller gymnasiestudenters etablering på arbetsmarknaden är  
Sjödalsgymnasiets el- och energiprogram. Programmet är också bland de utbildningar 
som leder till den bästa medianinkomsten.   (Mitt i, 28 jan 2020)

Högskolebehörighet
Om du väljer att läsa Svenska 3 och  
Engelska 6 får du högskolebehörighet.
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Handels- och administrationsprogrammet  
är perfekt för dig som är utåtriktad, gillar att 
ha kontakt med människor och vill jobba 
med entreprenörskap, marknadsföring 
och försäljning. 

Du blir väl förberedd för arbete inom service och försäljning. 
I kurser som Servicekunskap och Personlig försäljning lär 
du dig förstå vad kunden vill ha och behöver. Mötet med 
kunden sätts i fokus och du lär dig att sälja och presentera 
produkter på ett proffsigt sätt. På programmet inriktar du 
dig även på entreprenörskap och företagande. Under det 
sista året omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiken 
och startar, driver och avvecklar ett eget UF-företag inom 
ramen för Ung Företagsamhet. 
 
I programfördjupningen utvecklar du din ekonomiska kom-
petens och din praktiska förmåga till service och försäljning. 
Skolans UF-företag har vunnit priser i både SM och EM i Ung 
Företagsamhet, så här finns en god miljö för unga företagare! 

Praktik, dvs. arbetsplatsförlagt lärande (APL), utgör 15 
veckor av utbildningen och ger dig goda kontakter med 
arbetslivet. 

Efter avslutad utbildning har du f lera vägar  
att välja mellan: 
•  Gå direkt ut i arbetslivet, kanske som  
egenföretagare?

• Studera vidare på yrkeshögskola.
• Studera vidare på universitet och högskola. 

Yrkesförberedande program (inkl. praktik)

Handel och administration
Service och försäljning

HA
HAN

Poängplan
Service och 2500 p 
försäljning
Gymnasiegemensamt 800 p
Engelska 5
Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a 
Religionskunskap 1
Naturkunskap 1a:1
Samhällskunskap 1a:1
Svenska/Svenska som  
andraspråk 1
Individuellt val

Programgemensamt 500 p
Entreprenörskap
Servicekunskap
Branschkunskap
Information och kommunikation
Gymnasiearbete

Inriktning 500 p
Service och försäljning
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1
Affärsutveckling och ledarskap
Inköp 1
Näthandel 1

Programfördjupning 700 p
Entreprenörskap och företagande
Handel specialisering
Företagsekonomi 1
Svenska 2
Personlig försäljning 2
Retorik
Utställningsdesign 1

Högskolebehörighet
Om du väljer att läsa Svenska 3 och  
Engelska 6 får du högskolebehörighet.



22 23

Yrkesförberedande program (inkl. praktik)

Hantverk 
Frisör

HV
FRI

Tidigare HVFRI-elever som det  
har gått särskilt bra för
Chriss Berner, SM-guld, EM-guld, VM-brons och 
ägare till salong NOVO i Stockholm samt program-
ledare för TV-programmet SVT Salongen. 

Antonio Axu, ägare till Antonio Axu Salon i  
Stockholm, har skapat sitt eget produktmärke 
Antonio Axu.

Sofia Trotz, driver företaget Style by Trotz och  
är frisör till Bianca Ingrosso och resterande jury- 
deltagare i Talang och Idol.

Tycker du om att arbeta med händerna?  
Är du en serviceinriktad person som  
har känsla för färg, form och stil? Då kan  
frisöryrket vara något för dig.

Det finns stora möjligheter till variation inom frisöryrket. 
Du kan arbeta med både klippning och behandlingar såsom 
färgning, toning och slingtekniker. Håruppsättningar och 
hårstyling till bröllop och fest ingår också i utbildningen. 
Genom att arbeta med olika material, verktyg och moderna 
tekniker ger vi dig de grundläggande yrkeskunskaper som 
krävs för att bli frisör.

Undervisningen bedrivs i ljusa och moderna lokaler. Skolan 
har lång erfarenhet av att driva frisörutbildning och alla 
lärare är erfarna och utbildade frisörer. Skolan har två fullt 
utrustade salonger med kundmottagning där du får chans 
att praktisera det du lär dig.

Som frisör träffar du alla slags människor och det är därför 
viktigt att du har en god social förmåga och en känsla för 
service. 

Praktik, dvs. arbetsplatsförlagt lärande (APL), utgör 15 
veckor av utbildningen.

Tillsammans arbetar vi mot ett gemensamt mål: 
att du ska bli en kunnig och serviceinriktad frisör  
med bred kompetens.

Efter utbildningen följer färdigutbildning på ett frisör- 
företag i 3000 timmar innan du kan avlägga det slutliga 
gesällprovet och bli behörig frisör.

Högskolebehörighet eller  
dubbel kompetens
Om du väljer att läsa Svenska 3 och Engelska 6  
får du högskolebehörighet. Du kan annars 
läsa utökad kompetens och bli makeup- 
artist/stylist.

Chriss Berner,

Poängplan
Frisör 2500 p
Gymnasiegemensamt  900 p
Engelska 5
Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Religionskunskap 1
Naturkunskap 1a:1
Samhällskunskap 1a:1
Svenska/Svenska som  
andraspråk 1 + 2
Individuellt val

Programgemensamt 500 p
Entreprenörskap
Hantverk
Tradition och utveckling
Gymnasiearbete

Inriktning 500 p
Frisör
Frisör 1 + 2
Material och miljö

Programfördjupning 600 p
Frisör 3 + 4 + 5
Frisörspecialisering 4 + 5

Tävlingsverksamhet
Frisörbranschen brukar 

årligen arrangera elevtävlingar 
där elever visar upp sin tekniska 
skickklighet i makeup, klipp- och 
designteknik. Vi har flertal gånger 
deltagit i tävlingarna med stora 
framgångar då vi vunnit både 

DM- och SM-medaljer.
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Barberare kallas också ofta för herrfrisör. 
Barberaren fokuserar på den manliga 
kundkretsen; klipper och formar hårväxt, 
är expert på att raka och forma ansiktshår 
samt ansa och styla skägg och mustasch.

Från och med hösten 2021 startar vi den nya inriktning 
hantverk barberare på Sjödalsgymnasiet. Det första året 
läser man gemensamt med övriga frisörelever för att sedan 
inrikta sig mot barberare det andra året.

Vår utbildning ger dig som elev en stabil grund att stå på 
när du senare börjar arbeta som barberare. Hos oss kommer 
du bl.a. lära dig klippa och forma manlig hårväxt, lära dig 
om olika hudtyper, ansiktsanatomi, skägg, behandling med 
varma och kalla handdukar samt hur man använder rakkniv 
och rakborste som arbetsverktyg. Du får också lära dig 
särskild klippteknik för herrar med sax och maskin, och du 
får fördjupning i hår och hud. 

Utbildningen går också närmare in på arbetsmiljö och 
yrkeshygien. Barberare är ett serviceyrke. Att arbeta som  

barberare handlar om mycket mer än bara teknik, metoder 
och verktyg. För att bli en skicklig yrkesutövare är det 
viktigt att lätt kunna få kontakt med människor och ge god 
service. Det sociala samspelet mellan dig och kunden är 
avgörande för att bli framgångsrik i yrket.

Undervisningen bedrivs i ljusa och moderna salonger med 
kundmottagning där du får chans att praktisera det du lär 
dig.

Praktik, dvs. arbetsplatsförlagt lärande (APL), sker under  
15 veckor av utbildningen.

När du fullföljt din utbildning har du möjlighet att göra  
barberare gesällprov och bli licensierad behörig barberare.

Yrkesförberedande program (inkl. praktik)

Hantverk 
Barberare

HV
BAR

NYHET!

Högskolebehörighet
Om du väljer att läsa Svenska 3 och  
Engelska 6 får du högskolebehörighet. 

Poängplan
Barberare 2600 p
Gymnasiegemensamt  900 p
Engelska 5
Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Religionskunskap 1
Naturkunskap 1a:1
Samhällskunskap 1a:1
Svenska/Svenska som  
andraspråk 1 + 2
Individuellt val

Programgemensamt 500 p
Entreprenörskap
Hantverk
Tradition och utveckling
Gymnasiearbete

Inriktning 300 p
Barberare
Frisör 1
Material och miljö

Programfördjupning 900 p
Barberare 2 + 3 + 4 + 5 + 6A

Utbildningen innehåller:
•  Klippteknik för herrar med maskin  

och sax
• Skägg och mustaschdesign
•  Rakteknik
•  Arbetsmiljö
•  Hår och hud
•  Hår och hudsjukdomar 
•  Yrkeshygien 
•  Schamponering och produktkännedom
•  Stylingtekniker för herrar
•  Stil och form
•  Materialkunskap
•  Driva eget företag
•  Modell/kundpass
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Vill du ha ett stabilt arbete inom bygg- 
branschen och alltid vara efterfrågad, då ska 
du välja VVS- och fastighetsprogrammet.

VVS- och fastighetsprogrammet är en utbildning för dig som 
är intresserad av hantverk, problemlösning, installationer och 
energitekniska lösningar. Utbildningen är tekniskt avancerad 
och du kombinerar både teori och praktik.

Sjödalsgymnasiets utbildning har inriktningen VVS. Denna 
inriktning ger kunskaper i installation, service och underhåll 
av till exempel värme- och sanitetssystem, värmepumpar, 
solenergi, energi- och miljöfrågor. Du får genom praktisk 
träning i kombination med teori lära dig grunderna för en 
VVS-montörs arbetsuppgifter. Du får också möjlighet att ta 
olika certifikat som Heta arbeten och Säker vatten. Då yr-
ket ofta innebär en hel del kundkontakt är det också viktigt 
att du är intresserad av människor. Yrket passar lika bra för 
killar som för tjejer.

Praktik, dvs. arbetsplatsförlagt lärande (APL), utgör 15 veckor 
av utbildningen. 

Med VVS-och fastighetsprogrammet som grund kan du 
jobba nästan var du vill i världen. Du kan söka jobb direkt 
efter gymnasiet eller läsa in högskolebehörighet under 

din utbildning och sedan läsa vidare. Med en godkänd  
gymnasieutbildning och ytterligare två år som lärling på  
en arbetsplats får du göra ett branschprov, vilket ger dig
yrkesbevis som VVS-montör.

Arbetsmöjligheterna efter VVS-utbildningen är goda och 
branschen är inte lika konjunkturkänslig som byggbranschen 
i stort. Du kan exempelvis arbeta med inomhusklimat, brand-
skydd och energieffektivisering.

Var för VVS-programmet på Sjödalsgymnasiet?
Sjödalsgymnasiets VVS-utbildningen håller hög kvalitet och 
har under många år rekommenderats av VVS-Branschens 
Yrkesnämnd. Vi är stolta över att även detta år ha tilldelats 
utmärkelsen “VVS-College - En branschcertifierad utbildning”.

Vi är också stolta över att ha kompetenta, engagerade lärare 
med lång erfarenhet som genom ett elevnära arbetssätt 
och små grupper har möjlighet att hjälpa dig på bästa sätt.

Yrkesförberedande program (inkl. praktik)

VVS och fastighet
VVS

VF
VVS

Högskolebehörighet
Om du väljer att läsa Svenska 2 + 3 och  
får du högskolebehörighet.

Poängplan
VVS 2500 p
Gymnasiegemensamt 800 p
Engelska 5
Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1 
Matematik 1a
Religionskunskap 1
Naturkunskap 1a:1
Samhällskunskap 1a:1
Svenska/Svenska som  
andraspråk 1
Individuellt val

Programgemensamt 500 p
Praktisk ellära
Systemuppbyggnad
Värmelära
Verktygs- och materialhantering
Gymnasiearbete

Inriktning 400 p
VVS
Entreprenadteknik
VVS svets och lödning rör
Värmeteknik 1
Sanitetsteknik 1

Programfördjupning 800 p
VVS
VVS-teknik
VVS-gassvetsning rör
Santitetsteknik 2
Värmeteknik 2
Injusteringsteknik
Entreprenörskap
Engelska 6
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Kombinera elitidrott med studier

Nationellt godkänd idrottsutbildning 
Friidrott

Vill du kombinera elitidrott med studier på gymnasienivå?
Då är du välkommen att söka Sjödalsgymnasiets nationella 
idrottsutbildning NIU Friidrott. Utbildningen går att kombinera 
med skolans alla olika program, och din friidrottsutbildning 
utgör 400 p av gymnasiekursernas sammanlagda 2500 p. 
Det är fördjupningskurserna i de olika programmen och det 
individuella valet som ersätts av kurserna i specialidrotten 
friidrott.

Utbildningen vänder sig till dig som tränar och tävlar i 
friidrott på elitnivå eller har ambitionen att nå nationell 
elit. I specialidrottskurserna får du en gedigen utbildning 
som bygger på fyra olika kurser: Tränings- och tävlingslära 
1 samt idrottsspecialisering 1 + 2 + 3. Kurserna innehåller 
bland annat idrottspsykologi, näringsfysiologi, idrottsskador 
och liknande.  

Din träning på skoltid planeras och leds av legitimerade 
specialidrottslärare och friidrottstränare, i samråd med  
din hemmatränare. Målet är att du ska kunna satsa på ditt 
friidrottande samtidigt som du genomgår en gymnasie- 
utbildning som passar dig. Sjödalsgymnasiets NIU Friidrott 
är ett lokalt/regionalt alternativ för dig som vill bo kvar hemma 
och ha stöd av vänner, klubb och familj för att utvecklas både 
som elitfriidrottare och gymnasieelev. 

På Sjödalsgymnasiet anser vi att närmiljön har en mycket 
viktig roll i din idrottssatsning. Endast ett par minuter bort 
har du friidrottshall, friidrottsarena, simhall och gym, allt 
för att kunna effektivisera din vardag.

Ansökan sker i två steg. Första steget är en ansökan till  
NIU Friidrott i december direkt via Friidrottsförbundet. 
(Blankett finns på vår hemsida.) Andra steget är en ansökan 
till ett av skolans nationella program som du vill kombinera 
med friidrotten. Denna ansökan görs på vanligt sätt via 
Gymnasieantagningen. Det krävs godkänd antagning i båda 
stegen för att få börja.

Uttagningar till NIU Friidrott bedöms utifrån färdighet och 
lämplighet och baseras på tester och intervjuer. Det innebär 
att du kan bli antagen till NIU Friidrott om dina tester visar 
på goda förutsättningar att utvecklas för nationell elit.

Kontakt
Fotios Makrostergios
Ansvarig för NIU Friidrott
fotios.makrostergios@huddinge.se
08-535 370 44

Johan Lundström
Rektor på Sjödalsgymnasiet
johan.lundstrom2@huddinge.se
08-535 370 05 / 070-878 99 92

NIU
FRI

Se filmerna där vi berättar mer om våra utbildningar  
och skolan på www.sjodalsgymnasiet.se

 Visste du att Sjödalsgymnasiets  
NIU-friidrottselever tog fem guldmedaljer  

på ungdoms-SM i augusti 2020. 
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Kombinera elitidrott med studier

Nationellt godkänd idrottsutbildning 
Cykel

Se filmerna där vi berättar mer om våra utbildningar  
och skolan på www.sjodalsgymnasiet.se

NIU
CYK

Vill du kombinera elitidrott med studier på gymnasienivå? 
Då är du välkommen att söka Sjödalsgymnasiets nationella 
idrottsutbildning NIU Cykel. Utbildningen går att kombinera 
med skolans alla olika program, och din cykelutbildning 
utgör 400 poäng av gymnasiekursernas sammanlagda 2500 
p. Det är fördjupningskurserna i de olika programmen och 
det individuella valet som ersätts av kurserna i specialidrot-
ten cykel.

Utbildningen vänder sig till dig som tränar och tävlar i cykel 
på elitnivå eller har ambitionen att nå nationell elit. I special- 
idrottskurserna får du en gedigen utbildning som bygger på  
fyra olika kurser: Tränings- och tävlingslära 1 samt idrotts- 
specialisering 1 + 2 + 3. Kurserna innehåller bland annat 
idrottspsykologi, näringsfysiologi, träningsupplägg och 
liknande. Din träning på skoltid leds av legitimerade idrotts-
lärare och cykeltränare i samråd med din hemmatränare. 
Målet är att du ska få utrymme och möjlighet att satsa på 
din cykling samtidigt som du genomgår en gymnasie- 
utbildning som passar dig. Sjödalsgymnasiet är en av få 
skolor i Stockholmsregionen som erbjuder NIU Cykel och 
är ett bra alternativ för dig som vill bo kvar hemma och ha 
stöd av vänner, klubb och familj för att utvecklas både som 
elitcyklist och gymnasieelev.

På Sjödalsgymnasiet har vi mycket goda förutsättningar att 
erbjuda dig en bra cykelutbildning. Förutom bra kommunika- 
tioner och närhet till pendeltåg har vi en stor idrottshall. 
I hallen finns en 200 meters rundbana och även ett fullt 
utrustat gym med motionscyklar. Nära Sjödalsgymnasiet 
finns även simhall och i Huddinge ligger Flottsbro där det 
finns MTB-spår och downhill-backe. I Älvsjö finns en av 
Stockholms två BMX-banor och det finns mycket fina vägar 
i Södertörn för landsvägscyklister.

Ansökan till NIU-cykel sker i två steg. Första steget är att 
göra en ansökan via vår cykelansvarige Robin Niller innan 
den 11 januari 2021. Andra steget är en ansökan till ett av 

skolans nationella program som du vill kombinera med 
cyklingen. Denna ansökan görs på vanligt sätt via Gym-
nasieantagningen. Det krävs godkänd antagning i båda 
stegen för att få börja på NIU cykel.

Uttagningar till NIU Cykel bedöms utifrån färdighet och 
lämplighet och baseras på tester och intervjuer. Det innbär 
att du kan bli antagen till NIU Cykel om dina tester visar på 
goda förutsättningar att utvecklas för nationell elit.

Kontakt
Robin Niller
Ansvarig för NIU Cykel
robin.niller@huddinge.se
073-814 51 04

Johan Lundström
Rektor på Sjödalsgymnasiet
johan.lundstrom2@huddinge.se
08-535 370 05 / 070-878 99 92
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Kombinera idrott med studier 

Lokal idrottsutbildning 
Brottning

Se filmerna där vi berättar mer om våra utbildningar  
och skolan på www.sjodalsgymnasiet.se

LIU
BRO

Tillsammans med Huddinge brottningsklubb startade 
Sjödalsgymnasiet en brottningsprofil 2020. Brottningsprofilen 
innebär att du går ett vanligt gymnasieprogram men att 
du tre gånger i veckan under dagtid får möjlighet att träna 
brottning med utbildade tränare från Huddinge BK. En 
vecka kommer att innehålla två längre brottningspass samt 
ett fys- eller gympass alternativt teoripass. Skolan har ett 
nära samarbete med klubben och du som elev och aktiv 
brottare kommer att kunna sköta en stor del av din träning 
under dagtid. Detta kommer att ge dig mer tid för både 
studier och sociala aktiviteter.

Som elev på skolans brottningsprofil kommer du ha samma 
möjligheter som andra elever att läsa fördjupningskurser som 
moderna språk, engelska 7 och högre matematikkurser som 
ger meritpoäng. Du behöver alltså inte göra avkall på varken 
ordinarie gymnasiekurser eller kurser som ger behörighet 
till högre studier utan du kommer att vara väl förberedd 
både för högre studier och för ett yrkesliv.

Brottningsprof ilen går att läsa på följande program:
Ekonomi – Ekonomi
Ekonomi – Juridik
Natur vetenskap – Naturvetenskap
Samhällsvetenskap – Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskap – Beteendevetenskap
El och energi – Elteknik
Hantverk  – Frisör
Hantverk  – Barberare

Ett krav för att läsa brottningsprofilen är att du är aktiv brottare. 
Du kommer att få ett individuellt tränings- och utvecklings-
program för att du ska kunna utvecklas maximalt som brottare. 
Det är inget krav att du är medlem i Huddinge BK men efter-
som skolan samarbetar med klubben kommer träningarna 
att vara anpassade efter klubbens träningsupplägg.

Så här gör du
Om du vill gå brottningsprofilen, sök till ett av ovanstående 
program på Sjödalsgymnasiet via gymnasieantagningen 
och anmäl dig sedan via ett formulär på skolans hemsida .

Kontakt
Johan Lundström
Rektor på Sjödalsgymnasiet
johan.lundstrom2@huddinge.se
08-535 370 05 / 070-878 99 92

Neno Jovanovic
Huddinge BK
neno@pml.se 
070-445 13 79



34 35

Kombinera idrott med studier 

Lokal idrottsutbildning 
E-sport

NYHET!

Se filmerna där vi berättar mer om våra utbildningar  
och skolan på www.sjodalsgymnasiet.se

LIU
ESP

Från och med hösten 2021 kommer Sjödalsgymnasiet att 
erbjuda en e-sportsprofil. Dator- och TV-spel är sedan 
några år tillbaka den största underhållningsbranschen och 
e-sport är den snabbast växande sporten i världen. Som 
exempel kan nämnas att finalen i League of Legends hade 
fler tittare än NBA, NHL och Champions League och spelare 
på Youtube och Twitch har betydligt högre tittarsiffror än 
många traditionella TV-kanaler.

Sjödalsgymnasiets e-sportsprofil är för dig som ser spelandet 
som mer än ett tidsfördriv och vill ta ditt spelande till nästa 
nivå. Om du idag inte aktivt tävlar ska du vara inriktad och 
inställd på att pröva dina färdigheter mot andra i matcher 
och turneringar. Förutom en meriterad e-sportslärare som 
själv är aktiv kommer du även delvis att undervisas av en 
idrottslärare. För att klara av att spela på en hög nivå så 
måste du vara i form fysiskt. Därför ingår fysisk och mental 
träning. Det kan handla om att du tillsammans med idrotts-
läraren utformar ett träningsprogram, lär dig om kost och 
olika motionsformer eller om avslappning.

E-sportsprofilen innebär att du går ett vanligt gymnasie- 
program men att du upp till tre gånger i veckan under dagtid 
tränar e-sport. Som elev på skolans e-sportsprofil kommer du 
ha samma möjligheter som andra elever att läsa fördjupnings-
kurser som moderna språk, engelska 7 och högre matematik- 
kurser som ger meritpoäng. Du behöver alltså inte göra avkall 
på varken ordinarie gymnasiekurser eller kurser som ger 
behörighet till högre studier utan du kommer att vara väl 
förberedd både för högre studier och för ett yrkesliv.

E-spor tprof ilen går att läsa på följande program:
Ekonomi – Ekonomi
Ekonomi – Juridik
Natur vetenskap – Naturvetenskap
Samhällsvetenskap – Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskap – Beteendevetenskap
El och energi – Elteknik
Hantverk  – Frisör
Hantverk  – Barberare

Så här gör du
Om du vill gå e-sportsprofilen, sök till ett av ovanstående 
program på Sjödalsgymnasiet via gymnasieantagningen 
och anmäl dig sedan via ett formulär på skolans hemsida .

Du kan redan idag läsa e-sport/gaming som individuellt val 
på skolan men om du är villig att satsa för att nå långt med 
ditt spelande kommer vi att ge dig goda förutsättningar att 
lyckas.

Kontakt
Johan Lundström
Rektor på Sjödalsgymnasiet
johan.lundstrom2@huddinge.se
08-535 370 05 / 070-878 99 92

Richard Bauersfeld
richard.bauersfeld@huddinge.se
08-535 370 18
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Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet (UF) innebär att du som gymnasieelev får  
starta, driva och avveckla ett eget företag under ett läsår. Du får  
helt enkel prova på att vara entreprenör.

På Sjödalsgymnasiet har vi en stark UF-tradition och har 
under åren varit skickliga nog att vinna UF-tävlingar såväl 
lokalt i Huddinge, regionalt i Stockholm som på riksnivå.

2019 blev Sjödalsgymnasiet utsedd till Årets UF-skola i 
Stockholmsregionen och till den näst bästa UF-skolan i 
landet.

För våra elever innebär UF att i grupp starta, driva och 
avveckla ett eget företag. De hittar själva sin affärsidé, skriver 
affärsplan, söker finansiering, produktutvecklar, marknadsför 
och säljer sin produkt eller tjänst.

Läs mer om UF på www.ungforetagsamhet.se

Sjödalsgymnasiet är Årets UF-skola  
i Stockholmsregionen
I Stockholmsregionen har vi ca 120 skolor 
som driver UF. Under UF-mässan till- 
delades priset till Årets UF-skola i 
Stockholmsregionen ut till Sjödalsgym-
nasiet som ligger i Huddinge Kommun.

Årets UF-skola presenteras med följande motivering:

”Årets UF-skola 2019 är kvalitetsmedveten och har lång 
tradition av UF-företagande. För skolan betyder lång tradition 
inte brist på nya idéer.

Kunskapsöverföring mellan elever i olika årskurser och en 
syn att bakom varje person finns en erfarenhet som är värd 
att ta vara på gör intryck på juryn. Skolan ser potential i 
och involverar näringslivet på ett framgångsrikt sätt. Ett 
gediget ämnesövergripande arbete och en läsårsplanering 
som är anpassad efter UF-året höjer kvaliteten och ökar 
intresset för UF-företagande. Årets UF-skola 2019 firar i 
år imponerande 20 år med Ung Företagsamhet! Grattis 
Sjödalsgymnasiet!”

Några snabba frågor till rektor Johan Lundström

Vad känner  du som rek tor  at t  er  skola v inner   
Året s UF-skola? 
Det är ju ett kvitto att vi har lyckats med det vi gör! Detta 
är en bra boost för både lärare och elever och något vi kan 
vara stolta över. Under året utvecklas många väldigt mycket 
och det är väldigt kul att se när de kommer och visar upp 
sina produkter och frågar om jag kan ge dem tips och råd. 

Hur ser du at t eleverna utvecklas genom att dr iva UF?
Man ser att många blir mer självsäkra, stolta, vågar stå 
och hålla muntliga presentationer och pitchar framför större 
grupper. Det är väldigt kul att se deras utveckling under 
hela året och att det engagerar elever som både är väldigt 
motiverade men även de som inte är lika motiverade. Jag 
tror på UF som modell då den utmanar elever på ett annat 
sätt än annat i skolan. Många känner att de får chansen att 
visa upp sig och tar verkligen det här på största allvar. Mycket 
av de praktiska sakerna de övar på kommer eleverna alltid 
ha nytta av i livet.

Hur  gör  man för  at t  få t ill UF på sin skola?
En av sakerna är att det finns en vilja och förståelse hos 
skolledningen. Om jag som rektor tror på konceptet UF 
blir det lättare för resten av personalen att också göra 
det. Sedan är det viktigt att försöka involvera fler än bara 
UF-lärarna i arbetet kring deras UF-företag. Mycket av det 
som eleverna gör under året går väldigt bra in under andra 
ämnen. Svensklärarna är ju perfekta att få tips ifrån när 
man arbetar med affärsplanen och muntliga presentationer. 
Andra lärare kan även de inkluderas på olika sätt, men att 
de har förståelse för vad UF är underlättar för alla. 

(Artikel från 2019-02-22, Ung Företagsamhets hemsida)
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Växthuset 
en plats för studiero och stöd

Sjödalsgymnasiets lärare 
tror på livslångt lärande

Modersmål 
på gymnasiet erbjuds följande kurser

Lärandet på Sjödalsgymnasiet genomsyras av tydlighet. 
Det är tydligt vad lärarna förväntar sig av eleverna och 
vi strävar efter att undervisningen ska vara omväxlande. 
Undervisningen är välplanerad och lektionsstrukturen är 
gemensamt framarbetad av skolans personal och utgår 

ifrån sju grundregler vilka ger goda förutsättningar för att 
eleverna ska lyckas. Våra lärare arbetar med Learning studies 
där de samarbetar för att dela kunskaper och utveckla 
undervisningen. Vi tror på ett livslångt lärande, såväl för 
våra elever som för vår personal.

I
MODERSMÅL

  Se filmerna där Johan, Anki och Per med flera  
berättar mer om skolan och våra utbildningar  
på www.sjodalsgymnasiet.se

Rektor
Johan Lundström 

Lärare
Anki Krämmer 

Lärare
Per Kylsten

 Att man kan få hjälp med precis vad man vill. Det spelar ingen roll vilken nivå du ligger på,  
eller varför du går dit för man kan både få hjälp med att höja sina betyg eller bara klara av  
kurserna med ett E. Sen gillar jag också att man blir uppmärksammad och att de lärare som  
är här frågar hur det går med uppgiften generellt och liknande. 

  Jag tycker att lärarna är bra och man får snabbt hjälp när man frågar. 

 Det känns tryggt att man har möjlighet till hjälp om inte föräldrar hemma har tid. 

Några elevröster om Växthuset

Modersmål 1 (100 p) 
som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.

Modersmål 2 (100 p)  
som bygger på kursen Modersmål 1.

Modersmål – aktiv tvåspråkighet (100 p)  
som bygger på kursen Modersmål 1.

Speciallärare/Specialpedagog
eeelt/hahan/hvfri/hvbar/vfvvs
Elisabet Engberg 
elisabet.engberg@huddinge.se
08-535 370 34

Speciallärare
ekeko/ekjur/nanat/sasam/sabet
Gudrun Renberg
gudrun.renberg@huddinge.se
08-535 370 32

Växthuset är öppet stora delar av skoldagen. Hit kan du  
komma och få hjälp med dina skoluppgifter, studieteknik och  
planering av dina studier med mera.

Alla är välkomna, oavsett om du vill höja dina betyg eller få stöttning  
för att nå målen, utifrån dina individuella behov. Olika ämneslärare eller 

speciallärare och specialpedagog finns här för att hjälpa dig. Du kan också  
bli schemalagd i Växthuset om du och din
lärare kommer överens om det. 
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Elevhälsan 
ger stöd till eleverna

Kurator 
sasam/sabet/nanat/eeelt/vfvvs
Jennie Jonsson
jennie.jonsson@huddinge.se
08-535 370 13 / 070-879 09 95

Kurator
ekeko/ekjur/hahan/hvfri/hvbar
Laila Kangas
laila.kangas@huddinge.se
08-535 371 33 / 076-762 51 01

Psykolog
Niklas Svensson
niklas.svensson@huddinge.se
08-535 375 43 / 070-198 55 33

Skolsköterska
Shirin Nestani
shirin.nestani@huddinge.se
08-535 370 19 / 0709-750 103

Studievägledare
ekeko/ekjur/nanat/hahan/hvfri/hvbar
Jessica Jerbi
jessica.jerbi@huddinge.se
08-535 370 14 / 070-198 39 37

Studievägledare
sasam/sabet/eeelt/vfvvs
Tony Skantz
tony.skantz@huddinge.se
08-535 370 48 / 070-198 39 64

Speciallärare/Specialpedagog
eeelt/hahan/hvfri/hvbar/vfvvs
Elisabet Engberg
elisabet.engberg@huddinge.se
08-535 370 34 / 070-198 22 34

Speciallärare
ekeko/ekjur/nanat/sasam/sabet
Gudrun Renberg
gudrun.renberg@huddinge.se
08-535 370 32 / 070-870 48 20

Värdegrundspedagog
Panda Malmgren
panda.malmgren@huddinge.se
08-535 370 59 / 070-198 80 71

Biblioteket är  öppet alla skoldagar, och här finns det 
mesta: facklitteratur, skönlitteratur, filmer, tidningar och 
tidskrifter. Om ni inte hittar den bok ni söker kan biblioteket 
köpa in den eller låna den från andra bibliotek.

För dig som har läs- och skrivsvårigheter finns möjlighet att 
registrera sig för egen nedladdning av talböcker på Legimus 
och Inläsningstjänst.

Här finns ett grupprum med möjlighet att kopiera och skriva 
ut från elevens skoldator. Rummet har även enskilda platser 
för studier. Eftersom vi tycker att det är viktigt att eleverna 
balanserar skolarbetet med utveckling av den egna läsningen 
erbjuder vi även följande:

•  Introduktion till biblioteket och hur man hittar  
bland böckerna

•  lektioner och hjälp med informationssökning  
och källkritik

•  möjligheten att boka en bibliotekarie för extra  
fördjupad hjälp med skolarbetet

•  boktips och boksamtal

•  bokcirklar där vi läser böcker som vi sedan  
diskuterar tillsammans.

Biblioteket 
en plats för läsning och studier

 Visste du att Sjödalsgymnasiet står på den  
plats där Karin Boyes föräldrahem en gång låg? 

Idag finns Karin Boye som skulptur  
sittandes utanför skolan. 

Bibliotekarie 
Sofie Nilsson
sofie.nilsson@huddinge.se
08-535 380 87

Vill du lära dig att skriva filmmanus? Kontakta Lena Mörsare på 070-712 70 15
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Som elevambassadör representerar du Sjödalsgymnasiet i 
samarbete med skolans ledning,lärare och kommunikatör. 
Ett stort och viktigt jobb är att berätta om skolan och sitt 
program när någon vill prova på att vara Elev för en dag 
eller under skolans Öppet hus och mässor.

Vi söker alltid fler duktiga ambassadörer! Hoppas att du 
vill vara med om du börjar på Sjödalsgymnasiet! Hör av 
dig till den lärare som är programlagsledare för det pro-
gram du väljer att gå.

Elevkåren representerar eleverna och är fristående från 
skolan för att kunna driva viktiga frågor för eleverna. 

Elevkåren berättar :
Vi arrangerar olika arrangemang – så som insparksfest för 
ettorna, poängjakt under alla tre åren och tävlingar vid  
högtider. Vårt mål är att skapa en roligare skolgång och 
bilda starkare band mellan elever i olika klasser och på  
olika program. 
 
För att vi ska kunna ordna aktiviteter, krävs det att eleverna 
blir medlemmar. Vi strävar efter att alla elever på skolan ska 
vara medlemmar. Det är kostnadsfritt att bli medlem, men 
det gynnar er alla i slutändan! 

Som elev, blivande elev eller förälder kan du alltid kontakta  
oss på sjodalselevkar@gmail.com alternativt skriva ett 
meddelande till oss på instagram: @sjodalselevkar. Är du 
intresserad av att sitta med i styrelsen kan du höra av dig 
när som helst, vi är ständigt på jakt efter härliga människor 
till kåren!
 

Elevkårsordförande
Elwira Ripsweden

Elevambassadörerna 
representerar skolan

Elevkåren 
representerar eleverna

Om du blir elevambassadör på Sjödalsgymnasiet kommer du att upptäcka att din insats 
bidrar till den fina Sjödalskänslan! Dessutom kommer du att få många vänner, och inte 
minst, viktiga meriter när du söker jobb.

✓  Utbildning till att bli elevambassadör ✓  Många vänner 
✓  Viktiga meriter ✓  Står angivet på ditt betyg 

✓  Vårfest varje år

Några av våra ambassadörer



  Sjödalsgymnasiet är en levande 
och inspirerande plats där mycket  
roligt händer.  

Andra aktiviteter 
som bidrar till stämningen
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Andra på skolan 
som du kommer att träffa ofta

Huddinge är en kommun i Stockholms län, och en del av tätorten Stockholm. Huddinge är efter sin folkmängd 
den näst största kommunen i Stockholms län. Här bor 113 138 personer. Bebyggelsen i kommunen ligger 
i flera olika centra med affärer, service, pendeltågstation och flerfamiljshus som är omgivna av vidsträckta 
småhus- och naturområden. Huddinges centralort är Huddinge centrum. Ett stenkast från centrum ligger 
Sjödalsgymnasiet. I närheten av centrum ligger skog och andra grönområden. En tredjedel av kommunens 
yta är skyddad som naturreservat. 

Expeditionen brukar kallas  
skolans hjärta

Vaktmästeriet ser till att allt  
fungerar i skolans lokaler

Eget kök som 
serverar frukost  
och lunch.

I SJÖ-caféet kan du  
köpa mellanmål 



Varmt välkommen!
Paradistorget 4, 141 47 Huddinge

08-535 370 00
sjodalsgymnasiet@huddinge.se

www.sjodalsgymnasiet.se 
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Besök oss på
Gymnasiemässan digital

19-21 november 2020

Öppet hus
3 december 2020
4 februari 2021

5 maj 2021

Följ oss även på sociala medier


