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Varmt välkommen till Sjödalsgymnasiet
Engagemang och omtanke som grund – Ordning 
och arbetsro som stöd – Kunskap och framgång 
som mål.
Vår vision är att genom konsekvent och hårt arbete, viljan 
att lära nytt och alltid anta utmaningar vara en skola där alla 
elever utvecklar kompetens och når sin egen framgång.

Sjödalsgymnasiet har höga förväntningar på dig och 
tillsammans tar vi vara på din potential och ger dig 
möjlighet att lyckas.

Vi uppmuntrar nyfikenhet och möter varandra med 
engagemang, omtanke och ömsesidig respekt.

Från Skolledningen
På Sjödalsgymnasiet sätter vi dig som elev i fokus, 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 inklude-
rande 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.

Varje dag kan du äta gratis frukost i vår restaurang 
och i skolan finns två caféer och en elevkår som anord-
nar aktiviteter för elever. Vi lägger stor vikt på team-
building och värdegrundsarbete för att du ska få en så 
bra skoltid som möjligt. Vi gör vårt yttersta för att du 
ska överträffa dig själv! 

/Johan Lundström, Jenny Stormbom, Monica Guri,  
Björn Lindqvist och Camilla Myrtner (ej i bild)

Därför ska du välja Sjödalsgymnasiet
En riktig gymnasieskola
Det innebär att här finns allt: högskoleförberedande 
och yrkesförberedande program; rätt utrustning och 
lokaler för de olika ämnena; elevhälsoteam med skol- 
sköterskor, kuratorer, psykolog, speciallärare och  
studievägledare. Dessutom har vi ett väldigt fint  
bibliotek och eget kök och två caféer.

Engagerade lärare, specialpedagoger  
och en bibliotekarie
Här får du lärare, specialpedagoger och en bibliotekarie 
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. På Sjödalsgym-
nasiet har vi också en stark tradition att jobba med 
Ungt Företagande (UF). Våra UF-företag har varit 
skickliga nog att vinna flera tävlingar och i år blev  
Sjödalsgymnasiet utnämnd till Årets UF-skola i 
Stockholmsregionen och till den näst bästa i landet.

En skola med mycket idrott
På Sjödalsgymnasiet kan man kombinera studier med 
flera olika idrotter. Vi erbjuder två nationellt godkän-
da idrottsutbildningar, NIU-friidrott och NIU-cykel, 
och har även en innebandyprofil och en brottningsprofil.

En kreativ skola
Sjödalsgymnasiet är en levande och inspirerande plats 
där mycket roligt händer. Vi bjuder in spännande 
författare som gästföreläsare och anordnar kreativt 
skrivande för den som vill lära sig hur man skriver 
filmmanus och noveller.

Bra stämning
Det ska vara kul i skolan. Och tryggt! Därför jobbar 
Sjödalsgymnasiet aktivt för öppenhet, respekt och bra 
relationer. På skolan finns fritidsledare, skolvärd och 
värdegrundspedagog. Den goda stämningen kommer 
av att eleverna trivs och att de gillar personalen. På 
Sjödalsgymnasiet hälsar man på alla och det ger bra 
stämning. På skolan går ca 900 elever. 

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 
bussar och pendeltåg. 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 och en 
skola att vara stolt över! I denna katalog och på vår 
hemsida berättar vi mer om Sjödalsgymnasiet.  
Du kan även följa oss på Facebook.
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Vi-känsla, respekt
och ödmjukhet
Sara Ljusbol undervisar i frisörämnen och
entreprenörskap.
Hon är en engagerad lärare som bryr sig om sina
elever. Hon jobbar både i skolan och ute på salong –
något som eleverna uppskattar eftersom det innebär
en stark verklighetsförankring.

”Jag jobbar med tydlighet på lektionerna för att skapa
studiero, variation och motivation. Föräldrakontakt
håller jag dels genom mejl med uppdateringar om
studieresultat, dels genom direktkontakt vid behov  
och under utvecklingssamtal. Det är viktigt att alla  
känner samhörighet och respekt för varandra.  
Det skapar trivsel!”

Inspirerande och  
vettiga övningar
Anki Krämmer undervisar i bland annat
entreprenörskap, servicekunskap, praktisk
marknadsföring, personlig försäljning och
branschkunskap.
Det bästa med Sjödalsgymnasiet är enligt henne
eleverna och de engagerade kollegorna.

”Det eleverna uppskattar mest är inspirerande och
vettiga övningar. Skolan jobbar mycket med att stärka 
kamratskapet genom övningar för alla i samma  
årskurs. Jag trummar in budskapet att alla måste ta  
ansvar för sina handlingar och försöker se och möta  
varje elev där den befinner sig, både när det gäller  
kunskap och socialt samspel. Min ambition är att  
sprida ryktet om vår goda stämning ännu mer.”

Undervisning
med hög kvalitet
Stig Åsman är lärare i svenska och engelska.
Han ser den goda stämningen och den höga
utbildningskvaliteten som Sjödalsgymnasiets största
fördelar. Stigs elever uppskattar att han och skolans
övriga lärare verkligen bryr sig om eleverna och  
deras resultat.

”Jag behöver sällan göra så särskilt mycket för att
skapa gemenskap och engagemang i mina klasser
eftersom eleverna själva är så bra på det. I mina  
klasser satsar man på studierna och arbetar för  
jämlikhet  och kamratskap; det bara fungerar. Jag  
tycker att gymnasieskolorna i Huddinge har hög  
nivå överlag.”

Målmedvetet arbete för
arbetsro och trygghet
Diana Bonn Persson har företagsekonomi,
entreprenörskap, ledarskap & organisation
på sitt ansvar och är UF-lärare.
Hon ser Sjödalsgymnasiet som en klassisk
gymnasieskola som, trots att den är stor, känns  
nära och intim.

”Vi har så mycket att erbjuda våra elever: egen
idrottshall, bra luncher från eget kök, Växthuset  
med hjälp från speciallärare, starkt elevhälso- 
team, mentorer, goda förebilder och lärare som  
jobbar målmedvetet för arbetsro och trygghet.” 

Undervisningen och lärarna

4 av våra 85 fantastiska lärare

Lärandet på Sjödalsgymnasiet genomsyras av tydlighet. Det är tydligt vad lärarna förväntar sig  
av eleverna. 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.
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Biblioteket är öppet alla skoldagar mellan 9.00-16.00, 
och här finns det mesta: Facklitteratur, skönlitteratur, 
filmer, tidningar och tidskrifter. Om ni inte hittar den 
bok ni söker kan biblioteket köpa in boken eller låna 
in 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 datorer för utskrift och 
kopiering, samt enskilda platser för studier.

Eftersom vi tycker att det är viktigt att eleverna balan-
serar skolarbetet med utveckling av den egna läsningen 
erbjuder vi även följande: 
•  lektioner i informationssökning och källkritik 
•  möjligheten att boka en bibliotekarie för extra  

fördjupad hjälp med skolarbetet 
•  bokcirklar där vi läser böcker som vi sedan  

diskuterar tillsammans.

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

Växthuset
en plats för studiero och stöd

Biblioteket
en plats för läsning och studier

Växthuset är öppet stora delar av skoldagen. Hit kan 
du komma och få hjälp med dina skoluppgifter, studie- 
teknik, 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 individ- 
uella behov. Olika ämneslärare eller speciallärare finns 
här för att hjälpa dig. Du kan också bli schemalagd i 
Växthuset om du och din lärare kommer överens om det. 

Kontakt
Speciallärare Elisabet Engberg 
elisabet.engberg@huddinge.se / 08-535 370 34

Speciallärare Gudrun Renberg
gudrun.renberg@huddinge.se / 08-535 370 32

Elevröster om Växthuset:
•  Att man kan få hjälp med precis vad man vill. Det 

spelar ingen roll vilken nivå du ligger på, eller var-
för 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 uppmärk-
sammad 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. 

•  Jag får alltid hjälp och kan koncentrera mig där.
•  Det känns tryggt att man har möjlighet till hjälp 

om varken lärare eller föräldrar hemma har tid.

(Ur elevenkät)
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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.

Kontakt
Tony Skantz: tony.skantz@huddinge.se / 08-535 370 48
Jessica Jerbi: jessica.jerbi@huddinge.se / 08-535 370 14
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Kort om våra program
På Sjödalsgymnasiet finns fyra högskoleförberedande program och fyra yrkesförberedande program. 
Du kan också välja att kombinera idrott med studier om du läser NIU-Friidrott eller NIU-Cykel, eller  
väljer någon av våra idrottsprofiler LIU-Innebandy eller LIU-Brottning. Om du saknar behörighet  
från grundskolan kan du läsa vårt ettåriga yrkesintroduktionsprogram IMYRK.

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 idrottsprofiler (LIU).

För dig som saknar behörighet från grundskolan
På vårt ettåriga yrkesintroduktionsprogram får du 
prova på en yrkesinriktning samtidigt som du studerar 
grundskolans ämnen och ges möjlighet att få behörighet 
att söka till ett nationellt program.

Yrkesförberedande program
För dig som vill komma ut i yrkeslivet snabbare. 
I utbildningen ingår minst 15 veckors arbetsplats- 
förlagt lärande (APL).

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 

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

Ekonomiprogrammet
Ekonomi

El- och energiprogrammet
Elteknik

Ekonomiprogrammet
Juridik

Handels- och administrationsprogrammet
Handel och service

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap

Hantverksprogrammet
Frisör

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap

VVS- och fastighetsprogrammet
VVS

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap

NIU
Friidrott

LIU
Innebandy

Teknikprogrammet
Design och produktutveckling

NIU
Cykel

LIU
Brottning

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 gymnasietiden 
och vi vill samarbeta med dig.

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

NIU
FRI

LIU
INN

NIU
CYK

LIU
BRO
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Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet
Ekonomi

EK
EKO

Vill du utveckla din kreativitet och kom-
binera teoretiska studier med praktisk 
verklighetsanpassad företagsamhet?  
Då är Ekonomiprogrammet med inrikting 
ekonomi 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 budskapet 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. Ekonomiprogram-
met är för dig som vill studera vidare inom ekonomi, 
juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

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 Företagsamhet (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 
förhållningssätt. 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 hand-
lingskraftig person med stark entreprenöranda som 
tar hänsyn till hållbar utveckling.
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Ekonomiprogrammet 2500 p
Ekonomi
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
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

Programfördjupning  300 p
Ung företagsamhet
Ledarskap och organisation
Marknadsföring
Grafisk kommunikation

”Ville gå ett högskoleförberedande program så 
att man kan plugga vidare. Jag är intresserad 
av ekonomi och vill bli civilekonom. Min 
bror pluggade ekonomi.”

”Jag har ett stort intresse för ekonomi  
och matte och jag vill plugga vidare  
inom matematik.”

”Jag är uppväxt med ekonomer runt  
omkring mig. Alla var ekonomer.”

”Många rekommenderade skolan och den 
ligger nära mig. Jag vill inte åka in till stan.”

”Jag hoppade först runt bland andra skolor 
men valde sedan Sjödalsgymnasiet för att 
skolan ligger nära mig. Jag vill hinna göra 
något på fritiden också.”

En stund med
ekeko-eleverna

Elof Rosengren Roberta Hu Shi Ting Metin Kaya
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Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet
Juridik

EK
JUR

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 demokra-
tiskt 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 affärs- 
juridik där du får kunskap om hur lagar och avtal 
påverkar olika affärsförhållanden.

Utöver juridik och ekonomi behöver du kunskaper
inom filosofi och psykologi och därför läser du
också dessa ämnen.

Ekonomiprogrammet med inriktningen juridik är 
högskoleförberedande. 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.
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Ekonomiprogrammet 2500 p
Juridik
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

En stund med
ekjur-eleverna

Esma Özdolap Oliver Dahl Teodora Miletic

”Jag var intresserad av kurserna. Det verkade 
spännande med blandningen ekonomi och 
juridik.”

”Om man ändå ska läsa ekonomi så kan 
man ju ta en juridikkurs också.”

”Sjödalsgymnasiet ligger centralt och nära 
mig. Det är lätt att ta sig till allt härifrån.”

”Jag fick tips om Sjödalsgymnasiet av  
mina kusiner som har gått här.”

”Sedan vill jag läsa civilekonomi eller  
affärsjuridik. Jag vill bli bolagsjurist.”
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Högskoleförberedande program

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap

NA
NAT

Är du studiemotiverad?
Är du intresserad av naturvetenskap?
Vill du 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 naturvetenskap, matematik eller teknik, men 
också inom ekonomi och samhällsvetenskap. Natur-
vetenskapsprogrammet 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 hel-
het för att nå den bästa förståelsen av naturvetenskap. 
Därför erbjuds en programinriktning (natur) med två 

programfördjupningar inom aktuella internationella 
områden. Den ena programfördjupningen Beteende- 
vetenskap beskriver människors och djurs beteenden 
utifrån en klassisk psykologisk vinkel, men även uti-
från ett naturvetenskapligt och biologiskt perspektiv. 
Den andra programfördjupningen Bioteknik/Kriminal-
teknik är en spännande blandning av praktisk biologi, 
kemi och teknik. Fördjupningskurserna väljer man i 
årskurs 1 och läser dem sedan under år 2 och 3.

Naturvetenskapsprogrammet på Sjödalsgymnasiet 
förbättras konstant. Exempelvis så lanserade vårt 
programlag för några år sedan en fadderverksamhet 
och integrering av årskurserna 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 på programmet.
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Rusian Primak Josh Routh Ahmed Mabrouk

En stund med
nanat-eleverna

Naturvetenskapsprogrammet 2500 p
Naturvetenskap
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
Bioteknik/Kriminalteknik
Bioteknik
NV-specialisering

Beteendevetenskap
Psykologi 1
Psykologi 2b
NV-specialisering

”Jag valde natur mest för att jag var osäker 
på vad jag skulle bli i framtiden.”

”Linjen öppnar allra flest dörrar. Du kan 
läsa vad som helst sen. Man får så många 
möjligheter.”

”Jag visste att jag skulle komma in på natur 
och att jag skulle klara utbildningen.”

”Sjödalsgymnasiet ligger nära där jag tränar.”

”Min kompis tipsade mig. Hon gick på  
Sjödal och sa att det var jättesnälla och  
bra lärare.”

”Lärarna är väldigt, väldigt bra och  
engagerade.”

”Jag vill gå läkarlinjen och då är Natur det 
naturliga valet.”

”Jag vill plugga fysik på KTH.”
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Högskoleförberedande program

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap

SA
SAM

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 
samhällsvetenskap 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 interna-
tionella relationer. Vissa år reser vi någonstans inom 
Europa för att studera inriktningens olika områden  
på plats och de senaste åren har resmålet varit Berlin, 
en upplevelse som för många varit den absoluta höjd-
punkten på gymnasietiden. 
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Samhällsvetenskapsprogrammet 2500 p
Samhällsvetenskap
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

Tomas Nilsson Alexander Skelander Tea Kovacevic

En stund med
sasam-eleverna

”Jag tycker att saker som samhälle och histo-
ria är väldigt intressant. Jag kan rätt mycket 
om det och ska bli lärare i historia.”

”Först var jag osäker på vad jag skulle välja 
men sen tänkte jag att samhällsprogrammet 
är ganska allmänt och inriktar sig inte direkt 
till något speciellt arbete.”

”Jag tycker att samhällsfrågor är intressant 
och efter samhällsprogrammet har man 
många val.”

”Jag vill bli polis.”
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Högskoleförberedande program

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap

SA
BET

Samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktning beteendevetenskap vänder sig 
främst till dig som är nyfiken på att lära 
dig mer om hur människor fungerar.

På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
beteendevetenskap 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.

På inriktningen Beteendevetenskap läser du flera kurser 
som ger en större förståelse om dig själv och andra 
människor. Vi läser bland annat psykologi, sociologi  
och kommunikation. För att nå kunskap inom dessa 
områden strävar vi efter ett tvärvetenkapligt perspek-
tiv där vi samarbetar över ämnesgränserna. Det tvär-
vetenskapliga arbetssättet ger dig en ökad förståelse 
för människor och samhälle och bidrar till att du får 
en helhetsbild. Dessa samarbeten kan utgå från frågor 
som mänskliga rättigheter eller jämställdhet.
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Samhällsvetenskapsprogrammet 2500 p
Beteendevetenskap
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

Esra Yalap Seyma Sara Reuterswärd Safa Hashous

En stund med
sabet-eleverna

”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 denna utbildning 
för då lär man sig varför människor beter 
sig på ett visst sätt.”

”Det är en intressant linje. Man får lära sig 
hur människor fungerar och hur man kan 
styra sina tankar och känslor. Jag vill bli 
psykolog.”

”Jag läser på Sjödal för att de har bra lärare 
och ligger nära mig.”

”Jag blev tipsad av en lärare från grundskolan 
som hade en dotter som gick här som var 
jättenöjd med utbildningen och lärarna.”

”Samhälls har intressanta ämnen och min 
brorsa gick också här.”
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Högskoleförberedande program

Teknikprogrammet
Design och produktutveckling

TE
DES

Undrar du hur din favoritpryl skapades och 
producerades? Funderar du på att arbeta 
med design, teknik eller att bli arkitekt?  
Då är det här programmet för dig.

Vägen till den tilltalande och klimatsmarta produkten 
är i hög grad beroende av människor med god  
utbildning inom design och produktutveckling.  
Den utbildningen får du på Sjödalsgymnasiets  
teknikprogram.
 
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande 
program som vänder sig till dig som vill arbeta 
med teknik och tekniska processer och har ett  
intresse för matematik. Du kommer att tillämpa dina 
matematikkunskaper praktiskt inom datorstyrd  
design och konstruktion eller inom programmering. 
Och självklart lär du dig om designprocessen  
genom att designa själv! 

Vi arbetar utforskande, problemanalyserande,  
problemlösande och bygger en kunskapsbas inför 
framtida högskolestudier. Du får träna dig i att  
tänka nytt, utifrån framtidens behov av teknik,  
och i att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Detta innebär att entreprenörskap 
också är ett viktigt innehåll på Teknikprogrammet.

Under det sista året får du en unik möjlighet att 
omsätta dina teoretiska och praktiska kunskaper i 
verkligheten när du inom ramen för Ung Företag-
samhet (UF) designar och tar fram en produkt eller 
kanske en app som du marknadsför och säljer i ditt 
UF-företag. Det här är en unik möjlighet att vara 
med från idé till färdig produkt!
 
På Sjödalsgymnasiet arbetar vi i en avskild miljö 
där arbetsron är prioriterad. Vi har ett starkt  
elevcentrerat fokus och arbetar relationsbyggande  
och har en tät kontakt med samtliga elever på  
programmet. Lärarna på teknikprogrammet har  
ett nära samarbete för att tillgodose allas behov. 
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Teknikprogrammet 2500 p
Design och produktutveckling
Gymnasiegemensamt 1300 p
Engelska 5 + 6
Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1 
Matematik 1c + 2c + 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/Svenska som  
andraspråk 1 + 2 + 3
Individuellt val

Programgemensamt 500 p
Fysik 1
Kemi 1
Teknik 1
Gymnasiearbete

Inriktning 300 p
Design och produktutveckling
Bild och form 1a:1
CAD 1
Design 1
Konstruktion 1

Programfördjupning 400 p
Design och företagande
Matematik 4
Fysik 2
CAD 2 + 3
Entreprenörskap

Programmering
Matematik 4
Fysik 2
Programmering 1 + 2

Sam Henriksson Elis Engström Rami Yousif

En stund med
tedes-eleverna

”Jag gillar teknik och programmering och 
utbildningen ger en stabil framtid. Det finns 
många möjligheter.”

”Teknikprogrammet ger framtidsmöjligheter 
och det är ett roligt program.”

”Sjödalsgymnasiet ligger nära mig.  
Jag bor i Huddinge.”

”Min brorsa gick också här.”

”Jag ska plugga vidare på Chalmers eller 
KTH. Jag vill läsa datateknik.”
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Yrkesförberedande program (inkl. praktik)

El- och energiprogrammet
Elteknik

EE
ELT

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 yrkes- 
exemen men också många möjligheter till att vidare- 
utbilda 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 
reparation 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 Sjödalsgymna-
siets 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.

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 utbildning och sedan läsa vidare. Med en 
godkänd gymnasieutbildning och ytterligare ett år som 
lärling på en arbetsplats kan du få ditt yrkescertifikat.

Högskolebehörighet
Om du väljer att läsa Svenska 3 och Engelska 6 får du 
högskolebehörighet.
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En stund med
eeelt-eleverna

Lucas Willén Leo Hellman Isayas Nilsson

El- och energiprogrammet 2500 p
Elteknik
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
ElmotorstyrningSvenska 3 och Engelska 6 ger högskolebehörighet

”En av mina släktingar jobbar med el och 
har egen elfirma. Det verkar kul. Sen har  
jag kompisar som jobbar med el.”

”Visste inte riktigt vad jag ville göra men då 
snackade jag med min farsa som sa att an-
tingen el eller bygg är bra. Man tjänar bra.”

”Jag ville ha praktiska ämnen och El är en 
säker utbildning där man alltid får jobb och 
man kan plugga vidare om man vill.”

”Sjödalsgymnasiet är nära. Jag bor i Stuvsta. 
Det är lätt att ta sig hit.”

”Jag vill plugga vidare på KTH och bli ingenjör.”

”Jag vill först ta mitt lärlingsår och sen  
plugga på KTH.”
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Yrkesförberedande program (inkl. praktik)

Handels- och administrationsprogrammet 
Handel och service

HA
HAN

Handels- och administrationsprogrammet  
är perfekt för dig som är utåtriktad, gillar 
att ha kontakt med människor och vill 
jobba med entreprenörskap, marknads-
föring och försäljning. 

Du blir väl förberedd för arbete inom handel och 
service. 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 
kompetens 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! 

15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) ger dig 
goda kontakter med arbetslivet. 

Efter avslutad utbildning har du flera vägar att 
välja mellan: 
•  Gå direkt ut i arbetslivet, kanske som  

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

Högskolebehörighet
Om du väljer att läsa Svenska 3 och Engelska 6 får du 
högskolebehörighet.
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En stund med
hahan-eleverna

Thyra Helin Felicia Eriksson Alexander Jönsson

Handels- och administrationsprogrammet 2500 p
Handel och service
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
Handel och service
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

Svenska 3 och Engelska 6 ger högskolebehörighet

”Jag gillar utbildningen för att man får  
kurser i företagande och ledarskap.”

”Jag valde HAHAN för att man inte  
läser Moderna språk och så är den yrkes- 
förberedande.”

”Sjödalsgymnasiet ligger nära mig och jag 
känner folk som går här.”

”Jag vill starta eget när jag går ut.”

”Jag har framtidsångest.”
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Yrkesförberedande program (inkl. praktik)

Hantverksprogrammet 
Frisör

HV
FRI

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 frisör- 
yrket. Du kan arbeta med både klippning och behand-
lingar såsom färgning, toning och slingtekniker. Vissa 
frisörer erbjuder även håruppsättningar och hårstyling 
till bröllop och fest. Genom att arbeta med olika material, 
verktyg och moderna tekniker ger vi dig de grund- 
läggande yrkeskunskaper som krävs för att bli frisör.

Undervisningen bedrivs i ljusa och moderna lokaler. 
Skolan har lång erfarenhet av att driva frisörutbild-
ning och alla lärare är erfarna och utbildade frisörer. 
Skolan har två fullt utrustade salonger med kundmot-
tagning 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.

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

Möjlighet till dubbel kompetens
Du kan även läsa utökad kompetens och bli make 
up-artist/stylist.

Tidigare HVFRI-elever som det har gått bra för

Antonio Axu, ägare till Antonio Axu Salon i Stockholm, har skapat sitt eget  
produktmärke Antonio Axu.
Chriss Berner, SM-guld, EM-guld, VM-brons och ägare till salong NOVO i  
Stockholm samt programledare för TV-programmet SVT Salongen. 
Sofia Trotz, driver företaget Style by Trotz och är frisör till Bianca Ingrosso  
och resterande jurydeltagare i Talang och Idol.
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Hantverksprogrammet 2500 p
Frisör
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 1 + 2
Material och miljö

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

Svenska 3 och Engelska 6 ger högskolebehörighet
Du kan även läsa utökad kompetens och bli MAKE UP-ARTIST/STYLIST 

En stund med
hvfri-eleverna

Linda Lind Reccote Salahy Zara Inekci

”Jag tycker om yrket och jag vill jobba  
som frisör i eget företag.”

”Jag tycker om att vara kreativ och träffa 
nya människor.”

”Sjödalsgymnasiet ligger nära där jag bor.”

”Jag känner en i 3:an på Frisör som sa att 
det var en bra frisörlinje.”

”Jag vill helst bli barberare och öppna eget 
men kanske inte på en gång.”
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Yrkesförberedande program (inkl. praktik)

VVS- och fastighetsprogrammet
VVS

VF
VVS

Vill du ha ett stabilt arbete inom bygg-
branschen och alltid vara efterfrågad,  
då ska du välja VVS- och fastighets- 
programmet.

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 yrket 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.

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 yrkesexamensprov, 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, brandskydd och energieffektivisering.

Varför VVS- och fastighetsprogrammet på Sjödal?
Vi har kompetenta och engagerade lärare som verkligen 
brinner för sitt jobb och gör allt för dig! Vi arbetar mycket 
elevnära och vårt program har funnits länge på skolan.

Högskolebehörighet
Om du väljer att läsa Svenska 2 och Svenska 3 får du 
högskolebehörighet.
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VVS- och fastighetsprogrammet 2500 p
VVS
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

Svenska 2 och Svenska 3 ger högskolebehörighet

En stund med
vfvvs-eleverna

Maximilian Dahlgren Jesper Vedin Ludvig Lejdegård  

”Det är en schysst utbildning och det är 
mycket teknik.”

”Det är bra betalt när man kommer ut  
och börjar jobba.”

”Jag tycker att det är roligt.”

”Jag ville ha ett praktiskt yrke och man  
får bra betalt.”

”Jag jobbade med det innan och pappa  
är VVS-are.”

”Andra har sagt att Sjödalsgymnasiets  
utbildning är bra.”

”Jag vill starta företag men först vill  
jag vara anställd.”

”Sjödal ligger nära där jag bor.”
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Kombinera elitidrott med studier

Nationellt godkänd idrottsutbildning 
NIU-Friidrott

Vill du kombinera elitidrott med studier på gymnasie-
nivå? Då är du välkommen att söka Sjödalsgymnasiets 
nationella idrottsutbildning NIU-Friidrott. Utbild-
ningen går att kombinera med skolans olika program, 
där din friidrottsutbildning utgör 400 p av gymnasie-
kursernas sammanlagda 2500 p. Det är fördjupnings-
kurserna 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 
gymnasieutbildning 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, senast i mitten av oktober direkt via 
Friidrottsförbundet. 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
08-535 370 44
fotios.makrostergios@huddinge.se

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

Läs mer om NIU-Friidrott på www.sjodalsgymnasiet.se

NIU
FRI

”Visste du att fem NIU-friidrottselever från Sjödalsgymnasiet tog  
varsin guldmedalj på ungdoms-SM i augusti 2019.”
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Kombinera elitidrott med studier

Nationellt godkänd idrottsutbildning 
NIU-Cykel

Vill du kombinera elitidrott med studier på gymnasie-
nivå? Då är du välkommen att söka Sjödalsgymnasiets 
nationella idrottsutbildning NIU-Cykel. Utbildningen 
går att kombinera med skolans olika program, där din 
cykelutbildning utgör 400 poäng av gymnasiekurser-
nas sammanlagda 2500 p. Det är fördjupningskurser-
na i de olika programmen och det individuella valet 
som ersätts av kurserna i specialidrotten cykel.

Utbildningen vänder sig till dig som tränar och tävlar 
i cykel på elitnivå eller har ambitionen att nå nationell 
elit. I specialidrottskurserna får du en gedigen utbild-
ning som bygger på fyra olika kurser: Tränings- och 
tävlingslära 1 samt idrottspecialisering 1, 2, 3. Kurserna 
innehåller bland annat idrottspsykologi, närings- 
fysiologi, träningsupplägg och liknande. Din träning 
på skoltid leds av legitimerade idrottslärare och cykel-
tränare i samråd med din hemmatränare. Målet är  
att du ska få utrymme och möjlighet att satsa på din 
cykling samtidigt som du genomgår en gymnasieut-
bildning som passar dig. Sjödalsgymnasiet är den enda 
skolan 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 förutsätt-
ningar att erbjuda dig en bra cykelutbildning. Förut-
om bra kommunikationer och närhet till pendeltåg 
har vi en stor idrottshall med 200 meters rundbana, 
perfekt för intervallcykling. I hallen finns även ett fullt 
utrustat gym med motionscyklar. Nära Sjödalsgymna-
siet 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.

Uttagningarna till NIU behöver inte gå via Svenska 
Cykelförbundet utan den ansökan kan göras direkt 
när du gör ditt gymnasieval. Ta kontakt med rektor 
Johan Lundström eller Robin Niller (NIU-ansvarig)  
i samband med att du gör din ansökan via Gymnasie- 
antagningen. Andra steget är en ansökan till ett av 
skolans nationella program som görs på vanligt sätt 
via Gymnasieantagningen.

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

För mer information, kom till Öppet hus på Sjödals-
gymnasiet 5/12 2019, kl. 17.30-20.00.

Du får besked om du blivit antagen efter intervjun och 
senast 15/1 2020.

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

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

CYK
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Sjödalsgymnasiets 

Innebandyprofil
I samarbete med Huddinge IBS

Tillsammans med Huddinge innebandy startar 
Sjödalsgymnasiet en innebandyprofil från och med 
hösten 2020. Innebandyprofilen innebär att du går 
ett vanligt gymnasieprogram men att du tre gånger i 
veckan under dagtid får möjlighet att träna innebandy 
med utbildade tränare från Huddinge IBS. En vecka 
kommer att innehålla två innebandypass samt ett fys- 
eller gympass alternativt teoripass om spelsystem och 
taktik. Skolan har ett nära samarbete med klubben 
och du som elev och aktiv spelare 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.

Innebandyprofilen går att läsa på följande program:
Ekonomiprogrammet – Ekonomi
Ekonomiprogrammet – Juridik
Naturvetenskapsprogrammet – Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet – Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet – Beteendevetenskap
Teknikprogrammet – Design och produktutveckling
El- och energiprogrammet – Elteknik
Hantverksprogrammet – Frisör

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

Ett krav för att läsa innebandyprofilen är att du är aktiv 
innebandyspelare. Du kommer att få ett individuellt 
tränings- och utvecklingsprogram för att du ska kun-
na utvecklas maximalt som spelare. Det är inget krav 
att du spelar med Huddinge IBS men eftersom skolan 
samarbetar med klubben kommer träningarna att vara 
anpassade efter klubbens träningsupplägg.

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

Linus Jönsson
Huddinge IBS    
0707-12 31 52               
linus.jonsson741@gmail.com

LIU
INN
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Sjödalsgymnasiets 

Brottningsprofil 
I samarbete med Huddinge BK

Tillsammans med Huddinge brottningsklubb startar 
Sjödalsgymnasiet en brottningsprofil från och med 
hösten 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.

Brottningsprofilen går att läsa på följande program:
Ekonomiprogrammet – Ekonomi
Ekonomiprogrammet – Juridik
Naturvetenskapsprogrammet – Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet – Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet – Beteendevetenskap
Teknikprogrammet – Design och produktutveckling
El- och energiprogrammet – Elteknik
Hantverksprogrammet – Frisör

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

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

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

Neno Jovanovic
Huddinge BK
neno@pml.se 

LIU
BRO



Vi samarbetar med Huddinge Tennisklubb

NIU-elever tränar i Huddingehallen

DM-mästare maj 2019

DM-mästare maj 2019
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Ung Företagsamhet (UF) 
Ung Företagsamhet 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-sko-
lan 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  
tilldelades priset till Årets UF-skola i Stockholmsregionen ut till Sjödalsgymnasiet 
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 framgångs-
rikt 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 rektor att er skola vinner  
Årets 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 att eleverna utvecklas genom att driva 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 att få till 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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Ett av våra UF-företag
Young Lungs UF

Young Lungs UF ska föreläsa för unga i åldern 10-12 
år om riskerna med rökning. 

De vill få dem att inse vad som händer när man röker, 
vad som är farligt med att röka, men försöka göra det 
på ett roligt sätt. 

De vill vända trenden från att det är coolt att röka till 
att det är coolt att inte röka. 

De skriver just nu sin affärsplan och ska sedan göra 
sin egen logotyp. 

Företaget Young Lungs står för unga lungor. 

Vi önskar dem lycka till!

1  Sebastian Losciale, VD
2  Linnea Forsberg, Inköps- och produktionsansvarig
3  Milena Kucza, Vice VD, Administratör
4  Hanna Hedenskog, Marknadsansvarig
5  Sandra Granbäck, Ekonomiansvarig
6  Emma Stave, Försäljningsansvarig
7  Akito Shabo, Personalansvarig

1

2

3

4

5 6
7

”Det är ocoolt att röka.”
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I
MODERSMÅL

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Modersmål

Yrkesintroduktion är till för dig som saknar behörighet 
från grundskolan. På vårt ettåriga yrkesintroduktions- 
program får du prova på en yrkesinriktning. Samtidigt 
studerar du grundskolans ämnen och ges möjlighet att 
få behörighet att söka till ett nationellt program. De 
yrkesinriktningar som erbjuds är HVFRI, HAHAN 
samt VFVVS. I din utbildning ingår även APL (arbets-
platsförlagt lärande) en dag i veckan.  

”Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av 
svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför 
skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelse-
fullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställ-
ning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också 
en värdefull tillgång vid internationella kontakter.

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att 
eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva 
och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. 
Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet 
att utveckla kunskap om litteratur.”

(Ur Kursplanen för modersmål, Modersmålsenheten)

Anisa Mujakovic tog första pris i skol-SM 
2019. Hon fick även gymnasienämndens  
uppskattning för att ha tävlat med goda resultat 
i Sjödalsgymnasiets och Huddinge kommuns 
namn med motiveringen ”Din insats  
gör skillnad”.

På gymnasiet erbjuds följande kurser  
i modersmål:

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.
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Jessica Schiefauer är född 1978 och uppvuxen i 
Kungälv utanför Göteborg. Hon har gått skrivar- 
utbildningar på Fridhems folkhögskola, Bona 
folkhögskola och Nordiska folkhögskolan. Hon 
har även studerat svenska, engelska och litteratur-
vetenskap vid Göteborgs universitet och har en 
pedagogisk examen i språk och kreativt skrivande. 
Idag bor hon i Göteborg med sin familj.

Vid sidan om författarskapet arbetar Jessica med 
kurser i språk och skrivande. Debutromanen  
”Om du var jag” (2009) fick ett varmt mottagande. 
Med Augustprisvinnaren ”Pojkarna” (2011)  
etablerade sig Jessica Schiefauer som en av våra 
absolut mest intressanta skönlitterära ungdoms-
boksförfattare.  Romanen nominerades även till 
Nordiska Rådets Pris 2013.

För romanen ”När hundarna kommer” (2015) 
tilldelades Jessica Schiefauer till Augustpriset 2015. 

(Bokförlaget Bonnier Carlsen)

Några av de författare som har besökt oss:
Jessica Schiefauer
Henrik Fexeus
Jenny Milewski
Christer Sturmark
Jonas Hassen Khemiri
Beate Grimsrud
David Lagercrantz
Arkan Asaad

Alla bär vi på minst en bra historia. Vill du lära dig 
berätta dina? På Sjödalsgymnasiet lär vi ut grunderna 
i hur du skriver ett bra filmmanus och en bra novell. 

Vi kommer bland annat gå igenom:
• hur du kommer på en bra idé till en historia
• hur du utvecklar trovärdiga karaktärer
•  hur du skriver en bra grundhistoria utifrån dramaturgi
• hur du skriver ett synopsis
• hur du skriver ett treatment
•  hur du utvecklar din grundhistoria utifrån dramaturgi
• hur du utvecklar scener
• hur du skriver levande och naturlig dialog
•  vad som är skillnaden mellan skönlitteratur  

och filmmanus
•  vilka möjligheter det finns till fortsatt  

skrivande efter gymnasiet.

Under hösten går vi igenom teori och gör enkla 
skrivövningar. Under våren skriver vi egna filmmanus 
och provar även på att skriva noveller.

Mer information lägger vi ut på vår hemsida under 
september 2020.

Fram till dess: Läs, läs, läs och se på filmer och serier. 
Fundera också på vad som gör en historia bra.  
Vad tycker du? Vad tycker andra som du känner?

Kontakt
Kommunikatör Lena Mörsare
lena.morsare@huddinge.se

På Sjödalsgymnasiet bjuder vi in författare som 
berättar om sitt yrke och sina böcker. Men du 
kan även själv föreslå spännande författare som 
du skulle vilja träffa. Nedan berättar vi om våran 
senaste författargäst Jessica Schiefauer.

Kreativt skrivande
lär dig skriva filmmanus och noveller

Inbjudna författare
berättar om sitt yrke och sina böcker

”Visste du att Sjödalsgymnasiet står på den plats där Karin Boyes  
föräldrahem en gång låg? Idag finns Karin Boye som skulptur  

sittandes utanför skolan.”
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Som elevambassadör representerar du Sjödalsgymna-
siet i samarbete med skolans två kommunikatörer. 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 Gymnasiedagarna, Gymnasiemässan 
och skolans Öppet hus.

Vi söker alltid fler duktiga ambassadörer! Hoppas 
att du vill vara med och representera skolan! Hör av 
dig till  en av våra kommunikatör Ulrica Handler så 
berättar hon mer.

Kontakt
Kommunikatör Ulrica Handler 
070-333 38 07
ulrica.handler@huddinge.se

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

Elevkåren berättar:
”Elevkåren är en organisation bestående av ett gäng 
elever som engagerar sig i att göra skoltiden roligare 
för alla elever. 

Elevkåren arrangerar bland annat evenemang där 
elever kan lära känna varandra samt tävlingar där  
de får en chans att uttrycka sig kreativt. 

För att ta del av våra tjänster så kan ni enkelt och  
helt gratis bli medlem hos oss. 

Vårt mål och vår vision är att alla elever på skolan  
är medlemmar hos oss. 

För mer information om Elevkårens aktiviteter kan  
ni följa oss på Instagram: @sjodalselevkar 

Ni kan även kontakta oss på sjodalselevkar@gmail.com 

Pssst. Elevkåren söker alltid elever som vill gå med  
i styrelsen och därmed hjälpa till med att anordna  
fler aktiviteter. Om detta låter som något för dig  
kan du höra av dig till oss på ovanstående medier  
så förser vi er med mer information!”

Elevambassadörerna
bidrar till stämningen

Elevkåren
för en roligare skoltid

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.

Några av våra ambassadörer

”Om du blir elevambassadör kommer 
det skrivas på dina betyg”
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” Sjödalsgymnasiet är en levande  
och inspirerande plats där mycket  
roligt händer.”



Expeditionen brukar kallas skolans hjärta Vaktmästeriet ser till att allt i skolans lokaler funkar

Skolans lunchrestaurang lockar även lunchgäster utifrån I Sjöcaféet kan du köpa mellanmål under dagen

Andra på skolan
som du kommer att träffa ofta



Varmt välkommen!
Paradistorget 4, 141 47 Huddinge

08-535 370 00
sjodalsgymnasiet@huddinge.se

www.sjodalsgymnasiet.se 
Följ oss även på Facebook!
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Kom och träffa oss på

Gymnasiedagarna
17-18 oktober 2019

Gymnasiemässan
21-23 november 2019

Öppet hus
5 december 2019
6 februari 2020

5 maj 2020

kl. 17.30-20.00


