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Utbildning i framkant
På Stiernhööskgymnasiet utbildas eleverna för 
framtiden.  Skolutveckling är viktigt och för att ut-
bildningen ska ligga i framkant satsar skolan bland 
annat på internationaliseringsprojekt, utveckling av 
digitala tekniker och lärmiljöer samt entreprenör-
skap och företagande.

Stiernhööksgymnasiet är en kommunal gymnasie- 
skola i Rättviks kommun. Behörigheten och kom-
petensen bland skolans personal är hög och 
skolan kan stoltsera med att ligga i topp i Sverige 
vad gäller elevernas studieresultat. På skolan råder 
en mycket fin stämning och det känns “nära” mel-
lan elever och personal. På Stiernhööksgymnasiet 
har du bra förutsättningar att få en lärorik, utveck-
lande och rolig gymnasietid.

Skolan består av många byggnader och ligger  vack- 
ert vid Siljans strand med endast 10 minuters gång- 
väg till Rättviks centrum med mysiga affärer och 
caféer. 

På skolan går ca 500 elever vilket innebär att vi är 
många som möts och har roligt tillsammans. Det 
innebär också att vi är tillräckligt få för att ingen 
ska bli ”en i mängden” utan alla får bli sedda och 
får vara den man är. Som elev möter du din mentor 
individuellt och på klassråd,  i handledningssamtal  
och utvecklingssamtal utifrån din individuella stu-
dieplan. 

MÖT DIN FRAMTID 
HOS OSS



El- och energiprogrammet utbildar dig till elektriker  
eller ger dig en bra grund för vidare studier inom 
dator- och kommunikationsteknik. Sidan 16-17.

Naturbruksprogrammet erbjuder inriktningarna 
Djurvård, Hästhållning och Lantbruk.  Unika resurser  
på skolområdet - allt från maskiner till djurstallar, 
ger en unik utbildning.  Sidan 18-23.

Högskoleförberedande program

Yrkesprogram

Gymnasiesärskolans yrkesprogam

Naturvetenskapsprogramet har globala miljöfrågor  
och matematik i fokus och analyserar världen uti- 
från ett naturvetenskapligt perspektiv. Sidan 10-11.

Bygg- och anläggningsprogrammet ger dig kun-
skaper väl förankrade i byggtradition och moderna  
tekniker. Inriktning Husbyggnad samt Måleri.  
Sidan 14-15.

Programmet för skog, mark och djur ger dig yrkes-
färdigheter inom naturbrukssektorn och förbere-
der dig för ett livslångt lärande. Sidan 25.

Samhällsvetenskapsprogrammet har fokus på män- 
niskan och samhället. Här undersöks människors  
beteenden, samhällets skeenden och globala fram-
tidsfrågor. Sidan 12-13.

Stiernhööksgymnasiets
nationella program i korthet

Ekonomiprogrammet ger dig kunskaper inom eko- 
nomi, marknadsföring och juridik. Bli diplomerad  
gymnasieekonom. Sidan 8-9.

Programmet för fastighet, anläggning och byggna-
tion ger dig kunskaper inom fastighetsskötsel som  
du alltid bär med dig. Sidan 25.

NB

EE

BA

EK

SA

NA

FAFAS

SKSKO
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I Rättvik väljer många ungdomar att gå på Stiernhööksgym-
nasiet men flera program och nationella idrottsutbildningar 
lockar även ungdomar från hela Sverige. Under din studie-
tid på skolan kommer du att möta många nya människor  
- vänskapsband för livet knyts hos oss!

Gemenskap och värdegrund
Det är viktigt för oss att du som elev trivs på skolan. Vid sko- 
lan råder en avslappnad stämning och elever och lärare möts  
genom många gemensamma ytor. Här har vi nära till varan-
dra.

Höga studieresultat 
Stiernhööksgymnasiet är en attraktiv arbetsplats och per- 
sonalen har hög komptens. Detta avspeglas bland annat i 
elevernas studieresultat. Stiernhööksgymnasiet är en av Sver-
iges bästa skolor om man ser till hur stor andel av eleverna 
som tar gymnasieexamen efter avslutad skolgång - det är vi 
stolta över.

På Stiernhööksgymnasiet erbjuds en mängd intressanta och 
spännande kurser via individuella valet. Du kan använda det 
individuella valet till att bredda din utbildning med kurser 
från andra program och på så sätt vidga din högskolebe-
hörighet eller läsa kurser inom det egna programmets om-
råde för att fördjupa dina kunskaper. 

Skolan erbjuder exempelvis kurser som röj- och motorsåg, 
svets, programmering och fotografisk bild. Biodling ger dig  
praktisk erfarenhet i skötsel av bin och honungsproduktion. 
På yrkesprogrammen kan du alltid välja till högskoleför-
beredande kurser. Går du Naturbruksprogrammet kan du 
dessutom läsa ytterligare fördjupning med SLU-fokus. 

Vi utbildar nya företagare 
Stiernhööksgymnasiet satsar på Ungt företagande. Genom  

kursen entreprenörskap och företagande 
får du ett verklighetsbaserat lärande genom  
att starta och driva ett riktigt företag. Du får 
massor med värdefulla, praktiska erfaren- 
heter och möjlighet att utveckla din krea- 
tivitet, ledarskapsförmåga och företag-
samhet.

Världen som klassrum 
Internationalisering och lärande för hållbar utveckling är en 
viktig del av skolans profil. Vi lever i en globaliserad värld 
där vi blir allt mer beroende av varandra och kontakter över 
nationsgränser hör till vardagen. Vi jobbar med internationel-
la skolutbyten, praktik- och arbetsplatser utomlands och pe-
dagogiska erfarenhetsutbyten. Vilka länder vi har utbyte med 
varierar från år till år, men under de senaste åren har vi haft 
utbyten med bl a Kenya, Indien, Canada och Ungern. Det här 
är unika möjligheter att få uppleva kultur, språk, undervisning 
och få arbetsplatserfarenhet i annorlunda miljöer! 

V A L F R I H E T 
FORMA DIN UTBILDNING 

GEMENSKAP 
E N G A G E M A N G  
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Din hälsa är viktig. Därför finns en elevhälsa som arbetar för 
att utveckla positiva lärmiljöer och lärandesituationer.

Elevhälsans kompetenser
Vid Stiernhööksgymnasiet finns en bred och kompetent elev- 
hälsa. Yrkeskategorierna är bland annat specialpedagog, spe-
ciallärare, skolkurator, skolpsykolog, lärarassistent, logoped, 
skolsköterska, skolläkare samt studie- och yrkesvägledare.

Till Stiernhööksgymnasiets internat kommer det elever från 
hela landet. Det finns plats för cirka 130 elever på skolans 
internat. Skolan har över 70 års erfarenhet av att ha elever 
boende på skolan och vi har din trivsel som vår målsättning. 

Internatet ligger på skolområdet, med gångvägar till Rättviks 
centrum (ca 1 km), golfbanan samt till badstranden vid Siljan. 
Husen ligger väldigt vackert och vid de flesta av våra boen-
den har du utsikt över Siljan. Det finns olika boendealterna-
tiv att välja mellan, allt från rum i korridor till att bo i egen 
mindre lägenhet. Alla elevrum på internatet är möblerade 
och naturligtvis finns gratis trådlöst internet på alla boenden. 
Självklart är det nolltolerans vad gäller droger och alkohol. 
Till vissa av våra boenden kan du ta med ditt husdjur. Vi har 
personal dygnet runt som finns här för att hjälpa dig att trivas. 
På kvällarna ordnar vi tillsammans olika aktiviteter - allt ifrån 
hjälp med läxläsning till sport och matlagning. 

Mat på internatet
Eleverna som bor på internatet kan köpa middag i skolans 
matsal eller tillaga egen middag på boendet. Senare på kväll-
en samlas man för kvällsfika vilket ingår i avgiften för boendet.  

I N T E R N A T
TRIVSEL OCH SAMVARO

Mat på skolan
Du har möjlighet att äta dagens alla måltider på skolan. Alla 
skolans elever får lunch i matsalen och har möjlighet att köpa 
frukost i skolans två cafeterior. Eleverna har också möjlighet 
att köpa middag i matsalen. Maten som serveras i skolans 
matsal  är hemlagad mat. Ofta används skolans eget kravpro-
ducerat nöt-, gris- och lammkött samt potatis, vissa grönsaker, 
och honung.  

Gym
På skolans gym kan du träna när du vill. Både elever och per-
sonal har möjlighet att träna i skolans gym. Gymmet ligger i 
Masens källare och är välutrustat med många olika vikter och 
träningsredskap. Duschar finns i anslutning till gymmet.

ELEVHÄLSA  
BRA FÖRUTSÄTTNINGAR 



Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 2023-2024   7

IDROTTSGYMNASIUM
HÄR FÅR DU MÖJLIGHET ATT KOMBINERA DIN SPORT MED GYMNASIE-
STUDIER. 

Bandygymnasiet i Rättvik
Vid Stiernhööksgymnasiet finns möjlighet till både na-
tionellt godkänd idrottsutbildning (NIU) bandy och lokal 
idrottsutbildning (LIU) bandy. Din träning sker i första 
hand i Rättviks Arena som ligger 5 minuters cykelväg 
från skolan, och i samarbete med IFK Rättvik Bandy, 
en klubb som tog plats i Sverigeeliten redan på 1920- 
talet och har haft flera framgångsrika spelare. 

Dina idrottsstudier
Din tränare heter Joakim Björkman. Han är ansvarig för 
NIU Bandy och dess utveckling och utbildad elittränare 
och är assisterande förbundskapten för P19 landsla-
get. Träningarna bedrivs i Dalarnas enda inomhushall 
som ligger i Rättvik. Du har fysträning i bandyhallen, 
på Hedslunds idrottsanläggning, IK Jarls löpspår samt 
på skolans eget gym. Nationellt godkänd idrottsutbi-
ldning sker i samarbete med Svenska Bandyförbundet. 

Världsmästare 2022
P19 landslaget med assisterande förbundskapten 
Joakim Björkman och två elever från Stiernhööksgym-
nasiet vann P19 VM för herrar 2022 och kan därmed 
titulera sig världsmästare!

Ridgymnasiet i Rättvik
Inom nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) ridsport 
kan du välja mellan diciplinerna hoppning och dressyr. 

Dina idrottsstudier
Du kommer i din idrottsutbildning att ha tre under-
visningstillfällen i veckan på skoltid, med inriktning mot 
din disciplin. Undervisningstillfällena kan innebära allt 
ifrån coachning och planering till styrketräning och ar-
bete på hästryggen. Skolans lärare är högutbildade inom 
sin genrer men gästlärare med spetskompetenser tillför 
också elitnivå på träningen. Du kommer att träna för tre 
av landets bästa tränare; Erik Berggren (hoppning), Nina 
Jansson (dressyr) och Anna Malmberg (hoppning och dres-
syr). Nina och Anna jobbar i stort sett dagligen på skolan 
och dem träffar du i flera olika ämnen. Andra tränare som 
till exempel Erik, kommer till skolan varannan vecka för 
NIU-undervisning. Du som går NIU har också möjlighet 
att avlägga yrkesprov till Diplomerad Hästskötare. Na-
tionellt godkänd idrottsutbildning sker i samarbete med 
Svenska Ridsportsförbundet.

Uppstallning
Det finns 24 stallplatser för elevhästar i både varmstall 
och kallstall. Stallarna ligger i anslutning till ridhus och 
ridbanor och det finns gott om fina uterittsmöjligheter i 
närområdet. 

Ansökan till NIU sker senast den 1 december. 
Ansökning görs på Stiernhööksgymnasiets webbplats. 
Därefter bjuds du in för intervju och information. I januari 
får du besked om du fått plats och kan då gå vidare med 
att söka gymnasieprogram.

Kombinera NIU med något av följande program:
• Bygg- och anläggningsprogrammet
• El- och energiprogrammet
• Ekonomiprogrammet
• Naturbruksprogrammet Häst (NIU Ridsport)
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet

NIU

Fortsätt idrotta med din klubb - Lokal 
idrottsutbildning (LIU)
LIU är öppet för fler lagsporter och innebär att du 
kan fortsätta med din idrott i kombination med 
dina studier. Vi lägger upp din träning och utbild-
ning tillsammans med den förening du tränar för. Till 
LIU sker ingen uttagning utan LIU sker inom ramen för ditt 
individuella val (200 poäng). LIU är öppet för BA, EE, EK, 
NA, SA samt som individuellt val för årskurs 2 och 3.

NIU

LIU

Världs-
mästare 

2022
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Ekonomi i vårt samhälle
I dagens globala samhälle är de ekonomiska sambanden 
komplexa och i ständig förändring. Samtidigt ser vi att 
det lokala och regionala näringslivet blir allt mer be-
tydelsefullt. Inriktningen ekonomi ger dig en bred och 
gedigen utbildning där du lär dig att se hur ekonomi 
påverkar och påverkas av allt som sker i vår omvärld. 
Inriktningen fokuserar på företagsekonomiska områden 
som redovisning, marknadsföring, lönsamhet och kalky-
lering. I programkurserna får du arbeta med frågor om:

• hur världsekonomin påverkar och påverkas av den 
svenska ekonomin

• företagandets roll i samhällsutvecklingen
• hållbar utveckling
• entreprenörskap
• marknadsföring
• privatekonomi

Verklighetsbaserat lärande
I och med certifieringen Diplomerad Gymnasieekonom 
kommer du att få en kvalitetssäkrad utbildning som 
motsvarar näringslivet och högskolornas krav på en 
gymnasieekonom. Denna högskoleförberedande utbild-
ning tar avstamp i den omvärld som vi befinner oss i. 
Genom ett nära samarbete med näringslivet får du ett 
verklighetsbaserat lärande som du kommer ha stor nytta 
av efter dina tre år på Stiernhööksgymnasiet. I år 3 startar 
du och driver ett eget företag som förutom att ge dig sto-
ra kunskaper och färdigheter, också ger dig ovärderliga 
kontakter för din framtid.

Entreprenörskap och diplomering
Under hela din utbildning kommer du att få lära dig alla 
verktyg och färdigheter som behövs för att kunna starta 
och driva ett företag, vilket du kommer att få praktisera 
i ditt alldeles egna UF-företag. Efter examen kan du ti-
tulera dig som Diplomerad Gymnasieekonom vilket gör 
dig anställningsbar direkt efter gymnasietiden, och be-
hörig till många universitets- och högskoleutbildningar. 
Ekonomiprogrammet ger dig möjlighet att bland annat 
arbeta som, eller studera vidare till civilekonom, jurist, 
egen företagare, mäklare, revisor, controller, banktjäns-
teman och inköpare.

EKONOMI-
PROGRAMMET

EKONOMIPROGRAMMET ÄR FÖR DIG SOM ÄR 
INTRESSERAD AV NÄRINGSLIVET, EKONOMINS 
PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLET, FÖRETAGANDE OCH  
JURIDIK. 

Inriktning Ekonomi (EKEKO)
Du får kunskaper inom företagsekonomins områden som 
marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och 
organisation. Du utvecklar din förmåga till problemlös-
ning och kreativt tänkande. Du lär dig om penningsyste-
met och sambanden mellan arbetslöshet, konjunkturlä-
ge och räntenivåer. 

   Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng
 
   Programgemensamma ämnen 350 poäng 
 Företagsekonomi   100
 Moderna språk   100
 Privatjuridik   100
 Psykologi 1      50

   Inriktningsämnen Ekonomi 300 poäng
 Entreprenörskap och företagande 100
 Företagsekonomi 2  100
 Matematik 3b     100
 

   Programfördjupning 300 poäng
 Företagsekonomi - specialisering 100
 Ledarskap och organisation  100  
 Marknadsföring   100
 

- Läser du NIU ingår andra kurser i programfördjupningen än som 
anges ovan
- Förändringar i programplanen kan förekomma

”Ekonomiprogrammet är ett program där man får ”riktig” 
kunskap. Vi vet att det vi lär oss här kommer vi att ha stor 
nytta av i framtiden. Det bästa med Ekonomiprogrammet är 
ändå lärarna. Vi har ett genuint och nära samarbete med 
våra lärare vilket gör att vår kunskap blir än mer fördjupad 
och innehållsrik” - Cajsa och Wilma, år 3
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Ett naturvetenskapligt perspektiv
Som elev på naturvetenskapsprogrammet får du själv 
vara med och undersöka verkligheten. Du tränar din 
uppmärksamhet och vänjer dig vid att tänka kritiskt, 
jobba målinriktat och se sammanhang. Du får lära dig 
hur miljön fungerar och vilka konsekvenser människans 
påverkan har.  På inriktningen naturvetenskap fördjupar 
du dig i biologi, fysik, kemi, matematik och får en bred 
behörighet till vidare studier. Här behandlas ämnen som 
den moderna fysikens användning inom elproduktion och 
sjukvård och kemins betydelse i klimat, miljö och männis-
kokroppen. Detta i sin tur hjälper dig att ta ställning i etik 
och samhällsfrågor. Temperaturen ökar på jorden och isar-
na smälter. Vi behöver nya och klimatsmarta energikällor. 
Kan vi bota alla sjukdomar? Det är naturvetenskapen som 
kan ge oss lösningarna. 

Det praktiska arbetet är en stor och viktig del av kursmå-
len. Att få en god grund i praktiskt handlag gör också att 
man befäster de teoretiska delarna bättre. Ofta kopplas 
studierna till viktiga och aktuella frågor. Du utvecklar 
din förmåga att planera och genomföra experiment samt 
att tolka och redovisa resultat. Individuella valet ger dig 
möjligheter att fördjupa dina kunskaper alternativt bred-
da din utbildning. Du kan exempelvis läsa engelska 7 som 
individuellt valkurs vilket ger dig meritpoäng.

Extraordinära labblokaler
Stiernhööksgymnasiet i Rättvik erbjuder laborationssa-
lar i kemi, fysik och biologi som är mycket välutrustade  
och av högsta kvalité. Det gör att våra elever får en starkt 
praktiskt förankrad utbildning. Salarna är välanpassade 
för ändamålet med åtta stora dragskåp. Salarna är även 
utrustade och möblerade så att de uppfyller en hög sä-
kerhet och en god pedagogisk miljö. På Stiernhööksgym-
nasiet får eleverna använda ny teknik och utrustning av 
hög kvalité så som PCR maskin (Polymerase Chain Reac-
tion), Gelelektrofores, Spektrofotometer med mera. 

NATURVETESKAPS-
PROGRAMMET

“Jag kommer från Rättvik och valde Stiernhööksgymna-
siet därför att programmet jag ville gå finns här. Det är 
skönt att slippa pendla! Både jag och många av mina 
klasskompisar valde NA eftersom det ger en så bra 
grund att stå på inför framtiden. Och så älskar jag ju 
matte och naturvetenskapliga ämnen!”  /Mattias

MED EN EXAMEN FRÅN NATURVETENSKAPS-
PROGRAMMET ÖPPNAS MÅNGA DÖRRAR FÖR 
EN SPÄNNANDE FRAMTID SÅVÄL NATIONELLT 
SOM INTERNATIONELLT.

Naturvetenskapsprogrammet
   Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
   Programgemensamma ämnen 450 poäng 
 Biologi 1   100
 Fysik 1a   150
 Kemi1   100
 Moderna språk  100

Inriktning Naturvetenskap (NANAT)
Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper 
inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inom dessa 
tre ämnesområden beskrivs omvärlden i modeller som 
utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori.  
Matematik är ett hjälpmedel vars begrepp och symbol- 
språk används för att förstå och analysera samband inom 
olika ämnesområden. 

   Inriktningsämnen Naturvetenskap 400 poäng
 Biologi 2   100
 Fysik 2   100
 Kemi 2   100
 Matematik 4  100

   Programfördjupning 200 poäng   * eleven väljer en av dessa kurser 
 Entreprenörskap och företagande*  100
 Matematik 5*   100
 Naturvetenskaplig specialisering 100

Inriktning Naturvetenskap och samhälle 
(NANAS)
Inriktningen naturvetenskap och samhälle är en bred ut-
bildning med ett tvärvetenskapligt synsätt där samhälls-
vetenskap och naturvetenskap sammanförs på ett natur-
ligt sätt. Med naturvetenskapen som bas fördjupar du dig 
i samspelet mellan människa och miljö ur ett globalt per-
spektiv och med det hållbara samhället i fokus.

  Inriktningsämnen Naturvetenskap 300 poäng
 Biologi 2   100
 Geografi 1  100
 Samhällskunskap 2 100

   Programfördjupning 300 poäng
 Kemi 2    100
 Naturvetenskaplig specialisering 100
 Samhällskunskap 3  100

Framtid  med valmöjlighet! För dig som vill studera vidare på högskola eller universitet ligger alla vägar öppna med NA!
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Upptäck världen och dig själv
På samhällsvetenskapsprogrammet finns det engagera-
de och erfarna lärare som brinner för att ta med dig ut i 
världen genom de olika kurserna, ERASMUS-projekt med 
utlandsresor, gästföreläsare och studiebesök.

I programkurserna får du jobba med frågor som:
• Människors utveckling och livsvillkor, socialisation 

och samspel i olika sammanhang.
• Psykisk hälsa och ohälsa
• Hur ett samhälle påverkas av faktorer på lokala och 

globala nivåer.
• Makt ur politiska, sociala och ekonomiska aspekter.
• Aktuella och historiska samhällsfrågor
• Informationsteknik och medier
• Genus, klass och etnicitet
• Miljö och hållbar utveckling
• Kriminologi - om varför brott och straff finns

Internationalisering
Skolan driver kontinuerligt flera internationella projekt. 
Som elev på samhällsvetenskapsprogrammet har du stora  
möjligheter att kunna vara delaktig i arbetet. Hur projekt- 
en ser ut varier över tid vilket kan påverka utbudet av 
utbyten. Vilka kursval du gör som elev kan också påverka  
dina möjligheter att delta. Internationalisering handlar 
inte bara om resor utan skolan strävar efter att det inter- 
nationella perspektivet ska vara närvarande i många 
delar av undervisningen.

SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET

”När jag tänker tillbaka på samhällsprogrammet ut-
märker sig alla spännande studiebesök, bland annat på  
Akilovs rättegång i Stockholm och id:TRANS-utställ-
ningen på Dalarnas museum – för att inte tala om hela 
resan till Ungern!” - Saga

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET GER DIG 
FÖRSTÅELSE FÖR OMVÄRLDEN OCH INDIVIDEN 
OCH FÖRBEREDER DIG FÖR FORTSATTA STUDIER 
OCH VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS.

Inriktning Beteendevetenskap (SABET)
Inriktningen beteendevetenskap fokuserar på människ-
ors utveckling, samhällets strukturer, etik, kommunika-
tion, psykologi och historia. Kurserna lär dig också om 
hur andra människor och du som individ fungerar ur oli-
ka perspektiv. Centralt i utbildningen är att utveckla ett 
kritiskt förhållningssätt, att kunna söka, bearbeta och 
värdera information från olika källor.

   Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

   Programgemensamma ämnen 300 poäng 
 Filosofi 1     50
 Moderna språk  100
 Moderna språk  100
 Psykologi 1    50

   Inriktningsämnen Beteendevetenskap 450 poäng
 Kommunikation  100
 Ledarskap och organisation 100
 Psykologi 2a    50
 Samhällskunskap 2 100
 Sociologi   100

   Programfördjupning 300 poäng
 Humanistisk och
 samhällsvetenskaplig specialisering 100
 Religionskunskap 2    50
 Samhällskunskap 3  100
 Psykologi 2b     50

- Läser du NIU ingår andra kurser i programfördjupningen än som 
anges ovan
- Förändringar i programplanen kan förekomma

SA ger dig ett lokalt och globalt perspektiv! 

”Samhällsvetenskapsprogrammet har betytt otroligt mycket 
för min kunskapsutveckling, men också min personliga ut-
veckling. Under min högskoletid har jag upptäckt hur myck-
et jag har haft användning för, och det har jag de fantastiska 
lärarna på Stiernhööksgymnasiet att tacka för!” - Vera

Studera
kriminologi
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Studieupplägg
När du läser Bygg- och anläggningsprogrammet får du under år-
skurs 1 prova alla olika moment för att få en bred grund att gå vidare 
från. Till årskurs 2 väljer du inriktning (husbyggnad eller måleri 
gymnasial lärlingsutbildning) och yrkesutgång. Till årskurs 3 har 
du i mån av plats även möjlighet att välja fler gymnasiala lärlings- 
inriktningar. Under din studietid har du, beroende på vilken in-
riktning och yrkesutgång du valt, möjlighet att bli certifierad 
inom “Bom och saxlift”, “Brandfarliga arbeten”, “Ställningsbyg-
gande 9 meter” och “Säkra lyft”.

Unik skolmiljö
I skolans stora och ljusa bygg- och murarhallar har du både 
praktiska och teoretiska lektioner. Under årskurs 1 lär du dig här 
att hantera verktyg samt grundläggande kunskaper inom olika 
byggyrken med infärgning av teoretiska ämnen som matematik 
och engelska. Här blir du väl förberedd inför årskurs 2 och 3 
då du under skoltid ska ut på företag och jobba! Vi tycker det 
är viktigt att eleverna får jobba med riktiga projekt under sin 
studietid och vi har många samarbetspartners runt om i bygden.

Teori och praktik
Byggteknik är kärnan i programmet och du får jobba framförallt 
med trä- och mureriarbete. För oss är det viktigt att under hela 
utbildningen varva teori med praktisk tillämpning så du får en 
meningsfull och verklighetstrogen utbildning med skiftande 
innehåll. Det är också viktigt att du får prova på och lära känna 
olika material och verktyg under din utbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL
Både i undervisningen på skolan och på elevernas olika prak-
tikarbetsplatser strävar vi efter att ge eleverna så verklig-
hetstrogna uppgifter som möjligt. Under första året på din 
utbildning har du din APL på skolan. Du förbereds med oli-
ka tekniker och säkerhetstänk så att du får ut så mycket som 
möjligt av din tid på din APL-plats. Under årskurs 2 och 3 har 
du din APL på företag runt om i Rättvik eller Dalarna men 
den kan också vara förlagd i övriga Sverige eller världen. 
Du kommer att ha minst 15 veckors APL under din studietid. 

BYGG- OCH ANLÄGGNINGS- 
PROGRAMMET

PÅ STIERNHÖÖKSGYMNASIET KAN DU KAN LÄSA 
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET MOT 
INRIKTNINGARNA HUSBYGGNAD ELLER MÅLERI.

Inriktning Husbyggnad (BAHUS)
Inriktningen husgyggnad går du som vill jobba med att 
bygga, reparera samt underhålla hus och byggnader. Här 
får du kunskaper i nybyggnation, renovering och om-
byggnation av bostäder och lokaler. Som yrkesutgång går 
det att välja bland kurser för att bli murare eller träarbe-
tare.
   Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng*
   Programgemensamma ämnen 400 poäng 
 Bygg och anläggning 1  200
 Bygg och anläggning  200
 
   Inriktningsämnen Husbyggnad 700 poäng
 Husbyggnadsprocessen  200
 Husbyggnad 1   100
 Husbyggnad 2     200
 Husbyggnad 3 - ombyggnad  200
* med möjlighet att välja bort upp till 300p 

Yrkesutgång träarbetare
Med yrkesutgången träarbetare fokuserar mycket av ut-
bildningen på just trä. Du läser kurser som stommar,  
beklädnad och golvläggning.

Programfördjupning 500 poäng, yrkesutgång träarbetare
 Golvläggning 3 - trä och laminat 200
 Trä 1 - stommar   100  
         Trä 2 - beklädnad   100
 Trä 3 - montage   100
 

Yrkesutgång plattsättare, gymnasial lärling från 
årskurs 3
Plattsättare arbetar främst inomhus och klär väggar och 
golv med till exempel kakel, klinker, konstbetongplattor 
eller mosaik. I utbildningen får du lära dig att klä både 
väggar och golv vilket ställer lite olika krav på tekniken. 
Du lär dig också att behärska underarbete som till exempel 
fuktisolering. En stor del av utbildningen används också 
till att öva upp känslan och noggrannheten i plattsättning.
 
Programfördjupning 500 poäng, yrkesutgång plattsättare
 Specialyrken 1   100
 Specialyrken 2   100  
 Specialyrken 3   100

Yrkesutgång murare
Med yrkesutgången murare fokuserar mycket av utbildning-
en på murning och putsning. Du läser kurser som mur och 
putsverk, samt tätskikt - våtrum och specialyrken.
   
Programfördjupning 500 poäng, yrkesutgång murare
 Mur- och putsverk 1 - grundmurar 100
 Mur- och putsverk 2 - murverk 100  
         Mur- och putsverk 3 - puts  100
 Specialyrken 1   100
 Tätskikt - våtrum   100

- Läser du NIU ingår andra kurser i programfördjupningen än som 
anges ovan
- Förändringar i programplanen kan förekomma
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Inriktning Måleri (BAMAL) gymnasial lärling 
från årskurs 2
Du som går inriktningen måleri får kunskaper i ny- och 
ommålning av invändiga och utvändiga ytor och du får 
jobba med uppsättning av olika väggbeklädnadsmate-
rial. Du får också kunskaper om färgers estetiska och 
skyddande egenskaper. Målaryrket är ett fritt skapande 
hantverksarbete som passar dig som uppskattar kund-
kontakter. Som målare arbetar du i olika typer av miljöer 
ofta självständigt på mindre jobb eller i större arbetslag 
på nybyggnation. Sommartid sker den större delen av ar-
betet i utomhusmiljö och vintertid inomhus.
   
   Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng*
   Programgemensamma ämnen 400 poäng 
 Bygg och anläggning 1  200
 Bygg och anläggning 2  200
 
   Inriktningsämnen Måleri           400 poäng
 Måleriprocessen   200
 Måleri 1    200
*med möjlighet att välja bort upp till 300p
 

Yrkesutgång byggnadsmålare gymnasial lär-
ling från årskurs 2
Yrkesutgången byggnadsmålare innehåller olika kurser 
inom området måleriprocessen och måleri. På Stiern-
hööksgymnasiet läser du måleri i lärlingsform och har då 
undervisning på en arbetsplats flera dagar i veckan.

Programfördjupning 800 poäng 
Yrkesutgång byggnadsmålare
 Måleri 2    200
 Måleri 3    200  
         Måleri 4    200
 Måleri 5    200

- Läser du NIU ingår andra kurser i programfördjupningen än som 
anges ovan
- Förändringar i programplanen kan förekomma

APL  

15 veckor 

En fantastisk 

möjlighet att knyta 

kontakter i din 

yrkesbransch!

Certifieringar: bom och saxlift, brandfarliga arbeten, ställningsbyggande 9 m,  
säkra lyft.



En viktig utbildning för samhället
El- och energiprogrammet på Stiernhööksgymnasiet har två 
inriktningar. Elteknik och dator- och kommunikationsteknik. 
 
Efter utbildningen kan du arbeta som elektriker eller med 
dator- och kommunikationssystem. Du läser ämnen som 
till exempel datorteknik, elektromekanik och mekatronik. 
Teorin inom ämnena integreras med det praktiska arbetet. 
Grundkurser inom el-, energi- och datorteknik läses gemens-
amt under första året. Detta ger en stabil bas inom ämne-
sområdet samt en god orientering inför valet av inriktning. 
 
Verklighetsnära projekt 
El- och energiprogrammet kännetecknas av verksam-
hetsbaserat arbete där eleven jobbar praktiskt med pro-
jekt inom inriktningen. I början av din utbildning jobbar 
du mycket i skolans testmiljöer men snart får du chan-
sen att utföra vissa jobb utanför testmiljöerna. Skolans 
möjligheter i form av att erbjuda riktiga projekt och jobb 
bidrar till att stimulera eleven i hens fortsatta utbildning. 

Studieupplägg
När du läser El- och energiprogrammet får du under årskurs 
ett prova alla olika moment för att få en bred grund att gå 
vidare från. Till årskurs två väljer du inriktning (elteknik eller 
dator- och kommunikationsteknik). Varje inriktning har ett 
visst antal platser och det innebär att det kan ske ett urval 
om många väljer samma inriktning. Urvalet sker efter betyg 
du erhållit under årskurs ett.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL
Under årskurs två och tre på din utbildning har du din APL 
på företag runt om i Rättvik eller Dalarna. Du kommer att ha 
minst 15 veckors APL under din studietid. Din APL-plats väljs 
ut i samråd med APL-handledare på skolan. Vi tar hänsyn till 
framför allt ditt behov av utbildning i valet av arbetsplats, 
men också dina önskemål i form av placeringsort och egna 
kontakter. Inte minst är din APL en fantastisk möjlighet att 
knyta kontakter inom elbranschen.

EL- OCH ENERGI-
PROGRAMMET

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET ÄR ETT YRKESPROGRAM OCH EN 
TEKNISK UTBILDNING, DÄR DU I FRAMTIDEN KAN ARBETA MED UN-
DERHÅLL, SERVICE OCH INSTALLATION. 

Inriktning Elteknik (EEELT)
Yrkesutgång Installationselektriker
El- och energiprogrammet inriktning elteknik är en 
utbildning för dig som är tekniskt intresserad och 
gillar att arbeta praktiskt. Du får kunskaper i att in-
stallera, underhålla och reparera olika elanläggning-
ar, larm och datanät. Du får träna på att utföra olika 
typer av praktiska elinstallationer i bostäder, kontor 
och industrianläggningar. Du lär dig om inbrotts-
larm och brandlarm, hur man bygger ett lokalt data-
nät, hur man läser och skapar ritningar och scheman 
samt hur man felsöker. Du får även lära dig bemöta 
kunder, ge service och utföra arbete på både före-
tag och i människors hem på ett professionellt sätt. 
 
Efter gymnasiet kan du börja jobba som elektrikerlä-
rling för att sedan bli elektriker eller tekniker. Du blir 
behörig till yrkeshögskolan, men genom dina indivi-
duella val har du möjlighet att få högskolebehörig-
het direkt efter utbildningen. Exempel på yrken som 
kanske intresserar dig som väljer inriktningen elteknik 
kan vara: installations- eller serviceelektriker, eltekni-
ker, larmtekniker och industritekniker.
   
   Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng*
   Programgemensamma ämnen 400 poäng 
 Datorteknik 1a   100
 Elektromekanik   100
 Energiteknik 1   100
 Mekatronik 1   100
 
   Inriktningsämnen 500 poäng
 Elinstallationer   200
 Elkraftteknik   100
 Kommunikationsnät 1    100
 Praktisk ellära   100
 
Programfördjupning 700 poäng
 Administration av nätverks- och 
 serverutrustning   100
 Elmotorstyrning   100 
 Fastighetsautomation 1  100
 Larm-, övervaknings- och 
 säkerhetssystem   100
 Mät- och styrteknik   100
 Servicekunskap   100
 Verktygs- och materialhantering 100

- Förändringar i programplanen kan förekomma
*med möjlighet att välja bort upp till 300p

APL  
15 veckor En fantastisk möjlighet att knyta kontakter i din yrkesbransch!
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Inriktning Dator- och kommunikationsteknik 
(EEDAT) Yrkesutgång Nätverkstekniker
På den här inriktningen jobbar du i en miljö där balansen 
av teori och praktiskt arbete är en självklarhet. Dator-
kommunikation handlar om olika slags kommunikatio-
ner mellan enheter i nätverk. Under utbildningen jobbar 
vi i skarpt läge mot vår egna domän med att bland annat 
hantera datorer, kringutrustning och användare. Du får 
lära dig att installera hårdvara och mjukvara samt ad-
ministrera och konfigurera nätverk. För att arbeta med 
detta behöver du också kommunicera med de människor 
som ska använda den webbsida eller det nätverk du an-
svarar för.

   Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng*
   Programgemensamma ämnen 400 poäng 
 Datorteknik 1a   100
 Elektromekanik   100
 Energiteknik 1   100
 Mekatronik 1   100
 
   Inriktningsämnen 400 poäng
 Dator- och nätverksteknik  100
 Elektronik och mikrodatorteknik 100
 Kommunikationsnät 1  100
 Nätverksteknik   100

Programfördjupning 800 poäng 
 Digital kommunikationsteknik 100
 Nätverksadministration  100
 Nätverkssäkerhet   100
 Nätverksteknologier  100
 Programmering 1   100
 Programmering 2   100
 Servicekunskap   100
 Webbutveckling 1    100

- Förändringar i programplanen kan förekomma
*Med möjlighet att välja bort upp till 300p

Stora och 

väl utrustade 

ellabb 

och datorlabb

på skolan
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Ett spännande yrke
På Naturbruksprogrammet - djurvård kommer du att få en 
bred bas inför arbetet som djurskötare på djurpark, i en zoo-
handel eller som hundförare. Du får lära dig att arbeta med 
djurträning och miljöberikning och självklart alla vanliga 
sysslor som utfodring, skötsel och rengöring. Till viss del fö-
rekommer även uppfödning.

Naturlig miljö
Att arbeta med djur och djurvård är att få djur att må bra och 
trivas. I största möjliga mån ska djur i fångenskap få leva un-
der naturliga förhållanden och få ge uttryck för sina naturli-
ga beteenden. Det är i djurhuset och hundhallen du studerar 
djuren och lär dig grunderna inom miljöberikning och djurt-
räning och att skapa en naturlig och stimulerande djurmiljö. 
Eftersom mycket av din studietid är i djurhuset blir du också 
van vid rutiner kring hygien och smittskydd. Eleverna som går 
mot hundförare har ofta med sig egna hundar, men om inte, 
tränar de med personalens hundar.

Daglig kontakt
Den dagliga kontakten med djuren gör att du snabbt får ett 
gott djuröga och lär dig se och känna djurens behov.
 
Nybyggt djurhus och samarbete med djurparker
Vi tycker det är viktigt att allt finns inom räckhåll för elev-
erna. Då kan vi erbjuda en utbildning där praktiskt arbete 
varvas med teoretiska studier hela tiden och man behöver 
inte lägga tid på att resa till olika utbildningsplatser.  Den 
största och den dagliga delen av undervisningen sker i sko-
lans nybyggda och moderna djurhus där eleverna möter över 
240 olika arter. Självklart vill vi även ge eleverna erfarenhet 
av skötsel av större djur som återfinns på djurparker. Vi åker 
regelbundet till Kolmårdens djurpark, Furuvik och andra djur-
parker för seminarier och studiebesök. 

Arbetsplatsförlagt lärande
Eleverna har, under sin studietid, 15 veckors APL. I årskurs 1 
bedrivs APL:n på skolan i djurhuset, stallet och i ladugården. 
I årskurs två och tre kan eleverna ha sin APL på företag, djur-
parker och andra arbetsplatser runt om i landet. Det förekom-
mer också att elever har APL utomlands.

Högskolebehörighet och NB+
Naturbruksprogrammet är en yrkesutblidning som ger grund-
läggande behörighet till högskola och universitet.
Du kan utöver det välja NB+. Fördjupningen ger dig behö-
righet att studera till bland annat lantmästare, hippolog, 
djurskötare och skogsmästare vid SLU (Sveriges lantbruks-
universitet).

VÄLJER DU DJURVÅRD KAN DU SE FRAM EMOT EN BÅDE ROLIG 
OCH VARIERAD UTBILDNING! I SKOLANS DJURHUS MÖTER DU 
DAGLIGEN 240 OLIKA ARTER.

Yrkesutgång: Djurvårdare inom djurpark och 
zoohandel
Djurvårdare inom djurpark eller zoohandel är valet för 
dig som vill bli djurskötare på gård eller djurpark, jobba 
i zoohandel eller starta eget inom djurbranschen.

Yrkesutgång: Arbete med hund
Arbete med hund ska du gå som vill jobba med hundar. 
Du har möjlighet att ta med dig egen hund till skolan 
som följer dig på hundlektionerna.

Yrkesutgång: Djurvårdare inom djurens  
hälso- och sjukvård
Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård kan du 
välja som i framtiden vill jobba på djurklinik eller vida-
reutbilda dig till djursjukskötare på högskola.

Djurvård (NBDJR)
   
   Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng*
   Programgemensamma ämnen 400 poäng 
 Biologi    100
 Entreprenörskap   100
 Naturbruk   200

   Inriktningsämnen 500 poäng
 Djuren i naturbruket  100
 Djurens biologi   100
 Djurhållning   100
 Djurvård inom djurens  
 hälso- och sjukvård 1  100
 Sällskapsdjur 1   100

Programfördjupning 700 poäng
 Företagsekonomi 1  100
 Servicekunskap   100
 Sällskapsdjur 2   100
 Hundkunskap 1**   100
 Hundkunskap 2**   100
 Hundkunskap 3**   100
 Träning av hund**   100
 Djur i zoohandel**   200
 Djurspecialisering* *  100
 Lantbruksdjur 1**   100
 Djurvård inom djurens 
 hälso- och sjukvård 2          100

* Med möjlighet att välja bort upp till 300p
** Beroende på vilken yrkesutgång eleven läser
- Förändringar i programplanen kan förekomma

NATURBRUKSPROGRAMMET
DJURVÅRD
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Upplägg och diplomering
Stiernhööksgymnasiet erbjuder dig en kvalitetssäkrad utbild-
ning, där allt från stallskötsel till hovvård, ridning och körning 
ingår. Alla elever provar på alla discipliner under årskurs ett 
- ridning, körning och trav, för att inför årskurs två välja yrkes-
utgång. Skolans lärare och tränare är högutbildade inom sina 
discipliner och utöver dessa har vi återkommande gästlärare 
i allt från ridning till hästmassage. Du har möjlighet att bli 
diplomerad genom Svenska Ridsportsförbundet alternativt 
Svensk travsport. Skolans ambition är att ha kvalitativ täv-
lingsverksamhet och att elever med ambition och drivkraft 
som har intresse av att tävla, kan låna skolans rid- och trav-
hästar för detta. 

Daglig kontakt
Den dagliga kontakten med hästarna gör att du snabbt får ett 
gott djuröga och lär dig se och känna deras behov. På Stier-
nhööksgymnasiet möts du av skolans välutbildade rid- och 
travhästar i olika åldrar och olika utbildningsnivåer vilket 
ger dig möjlighet att lära dig olika steg i hästens utbildning. 
Våra anläggningar är byggda för en framgångsrik studietid 
för eleverna och självklart också för hästens absoluta välbe-
finnande! På skolområdet har eleverna nära till all hästverk-
samhet i körhall, varm- och kallstall, active stable, utomhus-
ridbana, skrittmaskin samt endast ett stenkast från skolan 
- travbana och travstall på Rättvikstravet.

Arbetsplatsförlagt lärande
Mycket praktik i stallet ger dig stor erfarenhet av hur 
verkligheten ser ut. Förutom praktiken i våra egna stallar har 
du även APL då du är ute på företag runt om i Sverige och 
eventuellt även utomlands.

Högskolebehörighet och NB+
Naturbruksprogrammet är en yrkesutblidning som ger grund-
läggande behörighet till högskola och universitet.
Du kan utöver det välja NB+. Fördjupningen ger dig behö-
righet att studera till bland annat lantmästare, hippolog, 
djurskötare och skogsmästare vid SLU (Sveriges lantbruks-
universitet).

Kvalitetsmärkt utbildning
Stiernhööksgymnasiet är den första skolan i Sverige som 
blivit certifierad som Kvalitetsmärkt hästgymnasium! Det  
är en certifiering som bygger på lagkrav inom arbetsmiljö, 
hästhållning samt klimat och miljö. Syftet är att med ett 
gemensamt regelverk kunna påvisa en hästverksamhet i 
framkant. Ett Kvalitetsmärkt Hästgymnasium ska vara ett 
föredöme och bedriva en verksamhet som ger eleverna en 
god förberedelse inför yrkeslivet. Undervisningen ska bedri-
vas i yrkesmässig miljö med väl anpassade hästar och av 
legitimerade lärare.

SOM ELEV HAR DU MÖJLIGHET ATT STUDERA HÄSTARNA 
VARJE DAG OCH KAN FÖLJA DERAS UTVECKLING PÅ NÄRA 
HÅLL. 

Yrkesutgång: Hästskötare inom ridning
innefattar dressyr, hoppning och körning samt kun-
skaper kring ridhästars skötsel. Denna yrkesutgång 
väljer du som vill jobba som: hästskötare, beridare, 
ridlärare, stallchef, hippolog, hovslagare eller med 
egen hästverksamhet.

Yrkesutgång: Hästskötare inom trav
Travutbildningen är mycket varierande och elever-
na får träna med både ponnier och stora hästar. Allt 
från precisionskörning till motionskörning i skogen, 
backträning, interavallträning och heatträning. Här får 
du, förutom att lära dig trav, monté och travhästars 
skötsel även möjlighet att ta travlicens. Du får också 
chansen att köra/rida våra hästar när de startar. 

Hästhållning (NBHAT)

  Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng*

  Programgemensamma ämnen 400 poäng 
 Biologi 1    100
 Entreprenörskap   100
 Naturbruk   200

   Inriktningsämnen 700 poäng
 Djurhållning   100
 Djurens biologi   100
 Fordon och redskap  100
 Hästkunskap 1   100
 Hästkunskap 2   100
 Ridning och körning  200

Programfördjupning 500 poäng
 Aktivitetsledarskap  100
 Djuren i naturbruket  100
 Djurvård inom djurens  
 hälso- och sjukvård 1  100
 Ridning 1**   100
 Ridning 2**   100
 Trav 1**    100
 Trav 2**    100
 
* Med möjlighet att välja bort upp till 300p
** Beroende på vilken yrkesutgång eleven läser
- Förändringar i programplanen kan förekomma

NATURBRUKSPROGRAMMET
HÄSTHÅLLNING
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En framtid med goda utsikter till jobb
Att ha ett arbete inom lantbruket är ett samhällsviktigt jobb. 
Självförsörjning, miljö- och klimatfrågor har aldrig varit mer 
aktuella än nu. Detta är en utbildning för dig som vill göra 
skillnad i framtiden och aktivt vill arbeta för en grönare och 
mer klimatsmart framtid. I dagens lantbruk finns det något för 
alla intressen. Allt från arbete i ladugård och får- och svinhus 
till traktorarbeten på fält, göra anläggningsarbeten eller re-
parera maskiner och redskap. Under hösten i årskurs ett får du 
lära dig att köra skolans alla traktorer och ta traktorkörkort. 
Därefter följer utbildningen driftåret, då du arbetar i stallarna 
eller på åkrarna med uppgifter direkt kopplade till jordbru-
ket. På vintern arbetar du, förutom med djurskötseln, också 
med underhåll och reparationer av maskiner i skolans stora 
maskinhall. Första året på utbildningen ger dig erfarenheter 
så att du ska kunna välja vilken yrkesutgång du vill läsa mot. 
Våra elever utbildas brett inom naturbruket för att bli natur-
bruksentreprenörer och för att kunna försörja sig mångsidigt 
eller specialiserat i ett landsbygdsföretag. 

Arbetsplatsförlagt lärande
Eleverna har, under sin studietid, 15 veckors APL. I årskurs 
ett bedrivs APL på skoljordbrukets ladugård och i höst- och 
vårbruket. I årskurs två och tre kan eleverna ha sin APL på 
lantbruksföretag, och på företag runt om i landet. Det före-
kommer också att elever har APL utomlands.

Högskolebehörighet och NB+
Naturbruksprogrammet är en yrkesutblidning som ger grund-
läggande behörighet till högskola och universitet.
Du kan utöver det välja NB+. Fördjupningen ger dig behö-
righet att studera till bland annat lantmästare, hippolog, 
djurskötare och skogsmästare vid SLU (Sveriges lantbruks-
universitet).

Entreprenörskap
Du som går naturbruksprogrammet kommer i framtiden att 
kunna arbeta i små företag, familjeföretag eller driva ett 
eget företag. Därför tycker vi att det är viktigt att du un-
der din studietid får kunskap i detta. Under årskurs tre får 
du starta upp, driva och slutligen avveckla ett eget företag 
inom kursen entreprenörskap.

Maskinsimulatorcenter
I skolans maskinsimulatorcenter kan du träna på nästan allt 
som går att göra i en verklig maskin, fast i ett virtuellt klass-
rum. En trygg och miljövänlig plats för kunskap, erfarenhet 
och utveckling.

VILL DU BLI MORGONDAGENS PLANETSKÖTARE OCH 
LIVSMEDELSPRODUCENT?

Yrkesutgång: Arbete med lantbruksdjur och 
lantbruksmaskiner På denna yrkesutgång lär du 
dig sköta lantbruket som djurskötare med fokus på 
mjölk- och köttproduktion från kor, grisar och får. Du 
läser också växtodling och får vara med i driften av 
skolans åkermarker. 

Yrkesutgång: Arbete med entreprenadmaskiner 
Redan första året får du ta traktorkort och bekanta dig 
med grävmaskin och hjullastare. Du lär dig hantera  
stora maskiner som grävmaskiner och lastmaskiner.
Skolans traktorsimulator ger dig grunderna i körning.  
Efter genomförd utbildning och godkänd examina-
tion får eleven ett utbildningsintyg utfärdat av TYA.

Lantbruk (NBLAN)
   Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng*
   Programgemensamma ämnen  400 poäng 
 Biologi    100
 Entreprenörskap   100
 Naturbruk   200

   Inriktningsämnen 700 poäng
 Byggnadsunderhåll  100
 Djuren i naturbruket  100
 Fordon och redskap  100
 Marken och växternas  
 biologi    100
 Lantbruksdjur 1    100
 Lantbruksmaskiner 1  100
 Växtodling 1   100 
 
Programfördjupning 600 poäng
 Företagsekonomi 1  100
 Serviceteknik - naturbruk 1  100
 Växtodling 2   100
 Djurens biologi**       100
 Lantbruksdjur 2**   100
 Lantbruksdjur  
 specialisering**   100
 Grävmaskiner***   100
 Lastmaskiner och truckar***  100
 Serviceteknik - naturbruk 2****   100
 Serviceteknik - naturbruk  
 specialisering 1****  100
 Serviceteknik - naturbruk  
 specialisering 2****  100

* Med möjlighet att välja bort upp till 300p
** /***/**** Beroende på vilken yrkesutgång eleven läser.
- Förändringar i programplanen kan förekomma

Yrkesutgång: Arbete med reparation av tunga 
maskiner
Det här är yrkesutgången för dig som vill felsöka och 
reparera maskiner. Med yrkesutgångens fördjupnings-
kurser i serviceteknik inom både hydraulik och elektro-
nik är du väl förberedd för arbete som maskinreparatör 
och servicetekniker på en maskinverkstad. 

NATURBRUKSPROGRAMMET
LANTBRUK
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FÖR DIG SOM VILL BLI BEHÖRIG TILL ETT NATIONELLT PROGRAM ELLER 
ETABLERA DIG PÅ ARBETSMARKNADEN

INTRODUKTIONSPROGRAM

På IM får du som är obehörig till nationellt program en 
möjlighet att läsa upp dina betyg eller ta steget ut mot ett 
specifikt yrke och arbetslivet. Det finns fyra olika inriktning-
ar och vi kommer rikta din utbildning mot den som passar 
dig bäst. Vi tar fram en individuell studieplan tillsammans 
med dig som du följer, den är mycket viktig eftersom det inte 
finns några examensmål eller någon programstruktur. Det är 
din studieplan som visar vad din utbildning ska innehålla. 
Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå introduktion-
sprogrammen. Utbildningen är på heltid och riktar sig till dig 
som är folkbokförd i kommunen.

Individuellt allternativ (IM-A)
Innehållet i programmet Individuellt alternativ utformas 
för varje enskild elev. Programmet vänder sig i första hand 
till dig som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som 
saknar E (godkänt) i flera ämnen för att bli behörig till 
ett nationellt program. Utbildningen kan innehålla gr-
undskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela 
eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå 
andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik. 
IM-A riktar sig till dig som är folkbokförd i kommunen.

Språkintroduktion (IM-S)
Språkintroduktion är en utbildning som fokuserar på att lära 
dig som nyligen anlänt till Sverige, det svenska språket. Ut-
bildningen har fokus på svenska språket för att du ska kun-
na gå vidare till något annat program på gymnasieskolan, 
till annan utbildning eller till ett arbete. När du är redo för 
att läsa in olika ämnesbetyg som behövs för att du ska bli 
behörig till ett nationellt program finns den möjligheten på 
IM-A.

Programinriktat val (IM-V)
Programinriktat val syftar till att ge dig en snabb ingång till 
ett nationellt program. Du kanske inte har så mycket som 
saknas för att du ska bli behörig till ett yrkesprogram eller 
till ett högskoleförberedande program. Du går i samma grupp 
som det program du strävar efter att bli antagen till. Tanken 
är att du ska bli behörig inom ett år. Du är behörig till IM-V 
om du har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, 
matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller 
svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller en-
gelska och minst fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion (IM-Y)
Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända 
betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesin-
riktad utbildning som kan leda till att söka ett yrkespro-
gram eller få ett arbete. Utbildningen kan innehålla gr-
undskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela 
eller delar av gymnasiekurser från de nationella yrkespro-
grammen som finns hos oss. Ett naturligt inslag i utbildnin-
gen är praktik på skolan eller ute i arbetslivet. 

Elever från alla skolans program samlas gärna tillsammans i den 
stora cafeterian på Tunet.



GYMNASIESÄRSKOLA
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Programmet för skog, mark och djur 
Detta är ett yrkesprogram vid gymnasiesärskolan och 
riktar sig till dig som vill arbeta med skötsel av djur 
eller produktion inom naturbrukssektorn.

Om utbildningen
Utbildningen innehåller teoretiska kurser som exem-
pelvis matematik, svenska, engelska, digital kompetens 
och samhällskunskap. Programmet för skog, mark och 
djur är ett yrkesinriktat program. Du får kunskaper och 
erfarenheter i att arbeta med vanligt förekommande 
arbetsuppgifter såsom skötsel, service och produktion 
inom naturbrukssektorn. När du har praktik i skolans la-
dugård, djurhus och skolstall utvecklar du dina färdig-
heter i att utföra arbetsuppgifter utifrån djurens bästa 

och som främjar hållbar utveckling. Arbetsmiljö 
och säkerhet har en central plats i utbild-

ningen för att verka för en god hälsa och 
förebygga arbetsskador. Du får bland 
annat träna på att bära och lyfta rätt. 
Elever på skog, mark och djur har 
dessutom undervisning i maskinsi-
mulatorer. Där övas motorik, trafik-
säkerhet och alla moment som krävs 

i körning. Att få grunder i körning som 
senare kan hjälpa eleverna att ta körkort 

är värdefullt inte minst för den personliga 
utvecklingen. Vi arbetar i mindre grupper och vi 

har möjlighet att lägga en stor del av vår praktiska un-
dervisning i den miljö som de olika kurserna fokuserar 
på exempelvis i skog och mark runt skolan, i ladugård,  
maskinhall, stall eller djurhus. 

GYMNASIESÄRSKOLAN VID STIERNHÖÖKSGYMNASIET GER ALLA ELEVER 
MÖJLIGHET TILL UTBILDNING I EN FANTASTISKT SKOLMILJÖ.

Programmet för fastighet, anläggning och 
byggnation 
Detta är ett yrkesinriktat program där du får kunskaper 
i att arbeta med byggnadsunderhåll och reparationer 
såväl utomhus som inomhus.

Om utbildningen 
Utbildningen innehåller teoretiska kurser som exem-
pelvis matematik, svenska, engelska, digital kompe-
tens och samhällskunskap. I utbildningens praktiska 
delar tränar du på arbetsuppgifter som man ofta utför 
i fastighets-, anläggnings- och byggbranschen. Det kan 
vara uppgifter som att byta lampor, rensa avlopp, en-
klare snickeriarbeten, anlägga stengångar eller klippa 
gräs. Du får lära dig att välja, använda och vårda olika 
material, verktyg och maskiner för att kunna ut-
föra vanliga arbeten. Du ställs inför situa-
tioner och problem som ska lösas. Du får 
erfarenhet av att bemöta kunder och 
tänka serviceinriktat. Arbetsmiljö och 
säkerhet har en central plats i utbi-
ldningen och är viktigt för att främja 
en god hälsa och förebygga arbetss-
kador. Under utbildnngen får du bland 
annat träna på att bära och lyfta rätt.
Vi arbetar i mindre grupper och vi har 
möjlighet att lägga en stor del av vår under-
visning i den miljö som de olika kurserna fokus-
erar på. 

Arbetsplatsförlagt lärande 
ingår i programmet och bidrar 

till att du utvecklar yrkeskunska-
per och en yrkesidentitet samt blir 

en del av yrkesgemenskapen på 
arbetsplatsen.

Vårt arbetssätt Pedagogerna hämtar kunskap ifrån och utbildar elever med hjälp av vedertagen forskning. Pedagogi-
ken genomsyras av att du som elev ska få möjlighet att lära utifrån dina förmågor. Du får utvecklas inom problemlösning 
och kritiskt tänkande och undervisningen förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Eftersom skolans miljöer speglar 
samhällets och yrkeslivets arbetsplatser stöttas du att utveckla både yrkeskunskaper och i social mognad. Våra trygga 
pedagoger lär dig både yrkeskunskaper och sociala kunskaper, och du får möjlighet att repetera och förankra dessa, i 
miljöer som motsvarar de miljöer du senare kan komma att möta i arbetslivet. Personalgruppen är väl sammansvetsad 
och arbetar tillsammans med eleverna mot gemensamma mål. 



ATT VARA VÅRDNADSHAVARE TILL EN 

STIERNHÖÖKARE!

“Efter en månad på Stiernhööksgymnasiet så är han som en ny positivare  
människa, han berättar nästan varje dag vad bra lärarna och annan  
personal är,  vad han har lärt sig på lektionerna och vilken fantastisk mat 
det är.  Ville bara säga att ni gör ett bra jobb och är uppskattade för detta!  
/Hälsningar Pappan”

“Hej! Jag är mamma till en elev som började hos er i måndags, från 
Älvdalen. Hon ska gå NB och bor i Harven. Det kändes hur bra som helst att 
lämna den “lilla” dottern när jag åkte hem. Jag vet inte vad jag egentligen  
hade föreställt mig, men den äkta familjära känslan var jag inte riktigt 
beredd på. Den kändes direkt jag klev inom skolområdet och fanns genom 
hela proceduren med upprop och incheckning. Efter lite strul med att lära 
sig hur nyckelkortet funkade blev vi bjudna på en fantastiskt god köttgryta  
med smaskig äppelpaj efteråt :-) Jag vill med detta mail tacka för att min 
dotter fick förmånen att gå i er fina skola och hoppas att dessa tre dagar 
som gått speglar de tre åren hon ska gå där.”

Vi tycker att det är viktigt att ha en bra dialog med skolan och hemmet. 
Under årskurs ett kallar vi alla vårdnadshavare till föräldrarmöte, därefter 
hålls kontakten via skolans lärplattform och vid utvecklingssamtal. Som 
vårdnadshavare är du alltid välkommen att besöka skolan eller kontakta 
oss som jobbar på skolan.

MÖT DIN 
FRAMTID 
HOS OSS



Frågor till SYV?
Madeleine Blixt  
BA, EE, EK, NA, SA, IM  
madeleine.blixt@rattvik.se 
0248-70278
 

Jennie Forsberg 
NB, KAA, Gysär  
0248-70455
jennie.forsberg@rattvik.se 
 

Öppet hus under 2022-2023
Öppet hus med rundvandring på skolan och internatet. Tider och 
innehåll anslås på skolans webbsida. Ingen anmälan krävs.  Läs mer 
på: www.stiernhooksgymnasiet.se

19 November 2022 Klockan 10.00
17 Januari 2023 Klockan 18.00 

Prova på att vara elev för en dag
Alla program erbjuder prova på-dagar. 

• Anmälan till prova-på-dagar görs på skolans webbsida. 

Programkatalogen innehåller programinformation gällande 
läsåret 2023-2024. Ändringar kan komma att ske. 
Aktuell information återfinns på skolans webbsida.  
Datum för öppet hus 2023-2024 , se hemsidan.

www.stiernhooksgymnasiet.se
E-post: gymnasiet@rattvik.se



ÖPPET HUS
19 November 2022 Klockan 10.00
17 Januari 2023 Klockan 18.00
Öppet hus med rundvandring på skolan och 
internatet. Tider och innehåll anslås på skolans 
webbsida. Ingen anmälan krävs.  
Läs mer på: www.stiernhooksgymnasiet.se

Varmt välkomna!

DDTTDAFAAAAFDDDDDTFTFDFDDAADATAAAFDFAFTDDF

20466148


