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Oavsett vart du ska i livet kan resan ta sin början på något av alla de program  
som du kan välja på Carlsund Utbildningscentrum eller Platengymnasiet.

Vi erbjuder både yrkesutbildning och 
studieförberedande program vilket ger 
en stabil grund oavsett om du vill börja 
jobba direkt efter examen eller plugga 
vidare. Oberoende av om du tänker 
stanna i stan eller upptäcka världen. 
Vägen kommer alltid att ligga öppen!

Vi på Motalas kommunala gymnasie-
skolor brinner för att din gymnasietid 
ska bli meningsfull och att du slutligen 
en dag ska stå väl rustad att möta 
framtiden. Hos oss kan du bygga din 
framtid utifrån dina egna förutsättningar. 
Du lär och utvecklas som människa  
i kreativa och inspirerande  
utbildningsmiljöer.

På våra gymnasieskolor Carlsund  
Utbildningscentrum och Platen- 
gymnasiet växer du och får ta ansvar. 
Du som är sugen på fortsatta studier 
erbjuds ett öppet klimat där du får 
möjlighet att diskutera och inspireras. 
Du kan fördjupa dig inom en rad olika 
ämnesområden och bredda dina  
kunskaper, lyssna på föreläsningar samt 
vässa din förmåga att argumentera. 

Om du väljer en yrkesutbildning hjälper 
vi dig att utvecklas i din yrkesroll med 
branscherfarna lärare och praktik- 
handledare. Du får även chansen att 
knyta många viktiga kontakter inför  
ett framtida arbetsliv. 

Våra utbildningar erbjuder variation och 
djup som lär ge massor av spännande 
upplevelser och minnen. Vi använder 
dessutom den senaste tekniken och 
vad du än väljer får du din egen dator 
vilket höjer kvaliteten och underlättar 
studierna väsentligt. 

Oavsett hur drömmen om framtiden 
ser ut finns knappast något bättre 
ställe att börja resan på än i någon av 
Motalas kommunala gymnasieskolor. 
Med en examen från oss står du väl 
rustad för morgondagen!

BÖRJAR PÅ MOTALAS GYMNASIESKOLOR
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YRKESLIVET
EFTER GYMNASIET

Välj ett yrkesprogram – och 
många möjligheter öppnar sig. 
Direkt efter avslutad utbildning 
är du redo för yrkeslivet. 
I många branscher råder det 
brist på arbetskraft och det 
gör dig efterfrågad.

DITT  
YRKESLIV  
BÖRJAR  
HÄR

När du väljer ett yrkesprogram får 
du en kompetens som direkt efter 
studenten gör dig attraktiv på  
arbetsmarknaden. Inom många  
av de branscher där Motalas  
gymnasieskolor erbjuder utbildning 
råder det brist på arbetskraft. Det ger 
dig möjligheter.

Inom ditt yrke ges också chans till 
fortsatt karriär. I de flesta branscher 
kan du jobba dig till en större  
kompetens och du kan klättra på 
karriärsstegen. Ditt kliv in i yrkeslivet 
är bara början.

Josefin Joelsson tog studenten i juni 
2016 och arbetar nu på Stadium Outlet.

– Kundkontakten överväger allt.  
På Handelsprogrammet fick jag  
verkligen möjlighet att utvecklas.  
Jag var ganska blyg i början, men 
utbildningen gav mig möjligheter att 
träna på att ta kontakt med kunderna. 
Nu tycker jag att kundkontakten är 
det roligaste, säger Josefin Joelsson.

Hon fortsätter:
– Praktikperioderna under utbildningen 
gjorde också att jag hade gott om 
referenser och det gjorde att det var 
lätt att få jobb efter studenten.
 
Utbildningarna inom Industriteknik, 
Fordon och transport, Bygg och 
anläggning, Barn och fritid,  

Vård och omsorg, El och energi.  
Hotell och turism samt Handel sker  
i samarbete med företag i Motala.  
På så sätt håller vi oss uppdaterade. 
Vi vet att vi erbjuder dig en aktuell  
utbildning samtidigt som du får 
många kontakter i den bransch du 
sedan ska jobba i.

Josefin Joelsson fick jobb direkt efter studenten 2016.
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FORTSATTA STUDIER
EFTER GYMNASIET

Vi har utbildningen som passar för dig! Samtliga program på 
Platengymnasiet ger dig grundläggande behörighet för att läsa 
på universitet. Du kan även få grundläggande behörighet om du 
väljer ett yrkesprogram på Carlsund genom extra tillval av kurser. 

VÄGEN TILL VIDARE STUDIER

När du väljer ett av våra studie- 
förberedande program väljer du  
samtidigt den plats där du ska tillbringa 
en stor del av din tid de närmaste åren. 
Det kan kännas som ett stort beslut. 
Nu kan du verkligen välja det som du 
är intresserad av med sikte på vad 
du vill göra i framtiden. Under denna 
tid vill vi vara med och rusta dig med 
kunskaper och färdigheter som gör 
dig redo för nästa steg i livet, oavsett 

om det är universitet, yrkeshögskola, 
folkhögskola eller något annat. Vi vill 
att du ska känna dig trygg i att ha fått 
en bra grund att stå på när du lämnar 
vår skola efter tre år!

Alla våra program ger dig verktygen 
som gör dig redo för högre studier. 
Utöver ämneskunskaper får du färdig-
heter i att skriva vetenskaplig rapport, 
som du gör i åk 3. Under utbildningens 

gång tränar du dina färdigheter i  
problemlösning och kritiskt tänkande. 
På olika sätt får du använda din kreativitet 
och tänka entreprenöriellt. Du tränas 
i att ta ideér till handling, fatta beslut, 
kommunicera och samarbeta. Under 
dina tre år kommer du ha tillgång till en 
bärbar dator, vilket ska hjälpa dig i dina 
studier samt ge ökad digital kompetens.

Vi anser att studieplanering är grunden 
för att lyckas. Därför är studieteknik 
en naturlig del i ämnena, men utöver 
det erbjuds särskilda föredrag då du 
får lära dig mer. Detta är viktigt, inte 
bara för din tid här, utan även för dina 
fortsatta studier. 
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SÅ FUNKAR 
GYMNASIEVALET
I januari får du ett brev med instruktion om hur du loggar in på 
gymnasiestudera.se för att kunna göra din ansökan. Du får hjälp 
och anvisningar av din studie- och yrkesvägledare.

15 januari – 15 februari Ansökningsperiod

15 april  Preliminär antagning. Logga in på gymnasiestudera.se  
för att se ditt preliminära antagningsbesked.

15 april – 1 maj  Om- och nyvalsperiod i Östergötland. Om du söker utanför  
Östergötlands län är det inte säkert att man tillåter om- och nyval.  
Du kan kontrollera detta med din studie- och yrkesvägledare på skolan.

1 juli  Slutlig antagning. Logga in på webben och följ instruktionerna  
på antagningsbeskedet.

26 Juli – 14 september  Reservantagning

  Mer information hittar du på:

 www.gymnasiestudera.se

Viktiga datum
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GYMNASIEVALET 
SÅ FUNKAR GYMNASIEVALET
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Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som vänder sig till dig som vill 
utbilda dig för arbete med människor inom pedagogiska yrkesområden samt inom 
socialt arbete. Barn- och fritids programmet ger en bra grund för dig som vill jobba 
med ledarskap på olika sätt inom skola, barnomsorg, barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar, eller inom bevakningsbranchen.

BARN- & FRITIDSPROGRAMMET 
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM
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Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5  100 p
Historia 1  50 p
Idrott & Hälsa 1  100 p
Matematik 1  100 p
Naturkunskap 1  50 p
Religionskunskap  50 p
Samhällskunskap  50 p
Svenska 1  100 p

Programgemensamma ämnen 
Hälsopedagogik  100 p
Naturkunskap 1a2  50 p
Pedagogik  400 p
Samhällskunskap 1a2  50 p
Svenska 2  100 p

Individuellt val
Här kan du själv välja fördjupningskurs-
er som intresserar dig, eller kurser som 
ger dig allmän behörighet till högskolan.

Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet ska visa att eleven 
är förberedd för det yrkesområde som 
gäller för den valda yrkesutgången. Det 
ska prova elevens förmåga att utföra 
vanligt förekommande arbetsuppgifter 
inom yrkesområdet.

Inriktning Pedagogiskt arbete
Inriktningen Pedagogiskt arbete ska ge 
kunskaper om barn och ungas lärande 
och växande, samt om olika pedago-
giska verksamheter. Kurserna förbere-
der dig för arbete inom pedagogiska 
yrken.

Barns lärande och växande  100 p
Pedagogiskt arbete  200 p
Programfördjupningar  600 p

Inriktning
Du väljer inriktning till år 2. Varje inriktning har ett visst antal platser. För att 
en inriktning ska starta krävs ett visst antal sökande. Om många elever väljer 
samma inriktning sker urval efter betyg du erhållit under årskurs 1.

Carlsund erbjuder ett stort urval av yrkesprogram
På Carlsund Utbildningscentrum har vi en nära kontakt med både näringslivet 
och flera universitet. Du som går här har mycket praktik, vilket betyder att du 
får in en fot på en eller flera arbetsplatser redan under studietiden!  
Efter tre år på ett av våra yrkesprogram kan du gå vidare till jobb direkt eller 
yrkeshög skola, men du har också möjlighet att utöka din utbildning för att  
få grund läggande behörighet för högskolestudier.

BARN- & FRITIDSPROGRAMMET 
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM

Inriktning Fritid och hälsa
Inriktningen Fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid samt om 
olika fritids- och friskvårdsverksamheter. Kurserna förbereder dig för arbete 
inom fritids- och friskvårdsverksamheter.

Fritids- och idrottskunskap 100 p
Fritids- och friskvårdsverksamhet 200 p
Programfördjupningar 600 p
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Byggprogrammet ger dig grundläggande kunskaper om nybygge, 
underhåll,  reparation, säkerhet och el. Du lär dig även att hantera 
de vanligaste maskinerna. I årskurs ett får du prova på trä, betong, 
mureri, måleri, plåt och anläggning. Kunskaper som lägger grunden  
för ditt val av inriktning i årskurs två.

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET 
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  100 p
Historia 1  50 p
Idrott & Hälsa 1  100 p
Matematik 1  100 p
Naturkunskap 1  50 p
Religionskunskap  50 p
Samhällskunskap  50 p
Svenska 1  100 p

Programgemensamma ämnen 
Bygg och anläggning 1  200 p
Bygg och anläggning 2  200 p

Individuellt val
Här kan du själv välja fördjupningskurs-
er som intresserar dig, eller kurser som 
ger dig allmän behörighet till högskolan.

Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet ska visa att eleven 
är förberedd för det yrkesområde som 
gäller för den valda yrkesutgången. Det 
ska prova elevens förmåga att utföra 
vanligt förekommande arbetsuppgifter 
inom yrkesområdet.

Inriktning Husbyggnad 
Husbyggnad 1  100 p
Husbyggnad 2  200 p
Husbyggnad 3  200 p
Husbyggnadsprocessen  200 p

Programfördjupningar
Murare – Mur och putsverk 1-3  400 p 
Träarbetare – Husbyggnad 1-3  400 p
Betongarbetare 1-4 400 p
Specialyrken plattsättare 400 p

Inriktning Plåtslageri
Plåtslageriprocesser  200 p
Plåtslageri grund  100 p
Ventilationsplåtslageri  100 p
Som plåtslagare genomför du en del av 
din utbildning på IUC i Katrineholm

Inriktning
Du väljer inriktning till år 2. Varje inriktning har ett visst antal platser. För att 
en inriktning ska starta krävs ett visst antal sökande. Om många elever väljer 
samma inriktning sker urval efter betyg du erhållit i årskurs 1.

Carlsund erbjuder ett stort urval av yrkesprogram
På Carlsund Utbildningscentrum har vi en nära kontakt med både näringslivet 
och flera universitet. Du som går här har mycket praktik, vilket betyder att du 
får in en fot på en eller flera arbetsplatser redan under studietiden!  
Efter tre år på ett av våra yrkesprogram kan du gå vidare till jobb direkt eller 
yrkeshög skola, men du har också möjlighet att utöka din utbildning för att få 
grund läggande behörighet för högskolestudier.

På Carlsund går du bygg- och anläggningsprogrammet som lärlingselev  
i årskurs två och tre, vilket innebär att den största delen av byggkurserna 
utförs på praktik ute hos olika företag.

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET 
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM
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Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning som ger en 
 helhetsbild av företagens olika verksamheter och villkor. Utbildningen ska utveckla 
dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. 
Du får kunskaper som du har nytta av oavsett vad du väljer att syssla med i 
framtiden. Utbildningen tränar dig i ett samhällsvetenskapligt förhållningssätt  
och utvecklar din förmåga att ta initiativ och ansvar.

EKONOMIPROGRAMMET 
PLATENGYMNASIET
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Gymnasie gemensamma ämnen
Engelska 5  100 p
Engelska 6  100 p
Historia 1b  100 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b  100 p
Matematik 2b  100 p
Naturkunskap 1b  100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Samhällskunskap 2  100 p
Svenska 1  100 p
Svenska 2  100 p
Svenska 3  100 p
eller
Svenska som andraspråk 1  100 p
Svenska som andraspråk 2  100 p
Svenska som andraspråk 3  100 p

Program gemensamma  
karaktärsämnen
Privatjuridik 100 p
Affärsjuridik  100 p
Entreprenörskap och företagande  100 p
Företagsekonomi 1  100 p
Företagsekonomi 2  100 p
Psykologi 1  50 p

Språkval
Moderna språk  100 p

Inriktning Ekonomi
Matematik 3b  100 p                  
Programfördjupningar  200 p
Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 p

Inriktning Juridik
Filosofi 1  50 p
Psykologi 2  50 p
Rätten och samhället  100 p
Programfördjupningar  100 p
Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 p

På Platengymnasiet får du möjlighet att lära nytt, 
utvecklas, diskutera, ställa frågor, umgås, samtala 
och inspireras. Du får även möjligheter att fördjupa 
dig inom ämnesområden och bredda dina  
kunskaper, lyssna på föreläsningar och delta i debatter.  
Vi ser det som vår uppgift att hjälpa dig att se dina 
möjligheter och ge dig goda förutsättningar att klara 
dina studier. Vi vill att du ska uppleva din gymnasie-
tid som meningsfull, och framför allt – att du ska stå 
rustad att möta framtiden när du tar studenten. 

På vår skola finns fem nationella program och  
du kan välja olika inriktningar och profiler inom  
programmen. Vi erbjuder Ekonomi programmet,  
Humanistiska programmet, Naturvetenskaps- 
programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet  
och Teknikprogrammet. Du har stora möjligheter  
att utforma en utbildning som passar just dig.  
Bland annat kan du välja musikprofil, idrottsprofil 
eller turismprofil.

Välkommen till Platengymnasiet!

EKONOMIPROGRAMMET 
PLATENGYMNASIET

Ung Företagsamhet
Vi tror på ungdomars företagsamhet! Ung  
Företagsamhets utbildningskoncept bidrar till att 
du tillsammans med dina studiekompisar lär dig att 
starta och driva ett företag. Under UF-året kommer 
du också att lära dig hur du utvecklar nätverk i  
näringslivet vilket du kan ha nytta av i framtiden.

”Platengymnasiet - en skola 
för livet där vi alla, utifrån 
våra unika förutsättningar 
och behov, ömsesidigt lär, 
växer och skapar.”
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El- och Energiprogrammet passar dig som är nyfiken på hur saker och ting 
fungerar. Väldigt mycket i vår vardag går på el, och den tekniska utvecklingen 
inom området går fort framåt. Vill du vara en del av den utvecklingen? Med en 
gymnasieexamen från El- och Energiprogrammet har du möjlighet att välja mellan 
många olika yrken eller att läsa vidare på yrkeshögskola eller universitet efter 
studenten. Vilket blir din specialitet?

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET 
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM
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Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 100 p
Historia 1 50 p
Idrott & Hälsa 1 100 p
Matematik 1 100 p
Naturkunskap 1 50 p
Religionskunskap 50 p
Samhällskunskap 50 p
Svenska 1 100 p

Programgemensamma ämnen 
Datorteknik 100 p
Elektromekanik 100 p
Energiteknik 1 100 p
Mekatronik 1 100 p

Individuellt val
Här kan du själv välja fördjupningskurs er 
som intresserar dig, eller kurser som 
ger dig allmän behörighet till högskolan.

Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet ska visa att eleven 
är förberedd för det yrkesområde som 
gäller för den valda yrkesutgången.  
Det ska prova elevens förmåga att utföra 
vanligt förekommande arbetsuppgifter 
inom yrkesområdet.

Inriktning Elteknik
Belysningsteknik 100 p
Elinstallation 200 p
Elkraftteknik 100 p
Elmotorstyrning 100 p
Entreprenörskap 100 p
Fastighetsautomation 100 p
Kommunikationsnät 100 p
Larm- och säkerhetssystem 100 p
Mät- och styrteknik 100 p
Praktisk ellära 100 p

Inriktning Automation
Allmän automationsteknik 100 p
Distribuerande styrsystem 100 p
Elkraftteknik 100 p
Elmotorstyrning 100 p
Entreprenörskap 100 p
Fastighetsautomation 100 p
Industriell informationsteknik 100 p
Mät- och reglerteknik 100 p
Mät- och styrteknik 100 p
Praktisk ellära 100 p

Inriktning
Du väljer inriktning till år 2. Varje inriktning har ett visst antal platser. För att 
en inriktning ska starta krävs ett visst antal sökande. Om många elever väljer 
samma inriktning sker urval efter betyg du erhållit under årskurs 1.

Carlsund erbjuder ett stort urval av yrkesprogram
På Carlsund Utbildningscentrum har vi en nära kontakt med både näringslivet 
och flera universitet. Du som går här har mycket praktik, vilket betyder att du 
får in en fot på en eller flera arbetsplatser redan under studietiden!  
Efter tre år på ett av våra yrkesprogram kan du gå vidare till jobb direkt eller 
yrkeshög skola, men du har också möjlighet att utöka din utbildning för att få 
grund läggande behörighet för högskolestudier.

Etg-partner är ett samarbete mellan el-teknikbranschens olika partner för att höja kvalitén 
och säkerställa en god utbildning. Vi är idag närmare 35 skolor som ingår i konceptet 
i Sverige. Alla prov och examensarbeten är lika och bedöms efter gemensamt satta 
 normer. Carlsunds el-teknikutbildning är enda el-utbildningen i Östergötland som ingår  
i detta kvalitetssäkrade samarbete. Din lärlingstid och certifikat kan ingå i utbildningen.

Teknik College är ett samarbete mellan teknikföretagen, IF-metall och yrkesut bild-
ningarna. Teknik College är en rikstäckande organisation med ett tätt samarbete med 
lokala företag inom Motala – Vadstena området. Från Carlsund Utbildningscentrum  
ingår El- och Energiprogrammet och Industritekniska programmet

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM
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Branschen behöver dig! Vill du bli en del av den snabba tekniska 
utveckling som sker inom Fordons- och Transportbranschen? 
Carlsund Utbildningscentrum erbjuder en prisad utbildning med 
goda möjligheter till jobb.

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET 
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  100 p
Historia 1  50 p
Idrott & Hälsa 1  100 p
Matematik 1  100 p
Naturkunskap 1  50 p
Religionskunskap  50 p
Samhällskunskap  50 p
Svenska 1  100 p

Programgemensamma ämnen 
Entreprenörskap  100 p
Fordons- och transport- 
branschens villkor  200 p
Fordonsteknisk introduktion  200 p
Servicekunskap  100 p

Individuellt val
Här kan du själv välja fördjupningskurs er 
som intresserar dig, eller kurser som 
ger dig allmän behörighet till högskolan.

Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet ska visa att eleven 
är förberedd för det yrkesområde som 
gäller för den valda yrkesutgången. Det 
ska prova elevens förmåga att utföra 
vanligt förekommande arbetsuppgifter 
inom yrkesområdet.

Inriktning Personbil
På inriktningen personbil lär vi oss 
konstruktion och funktion på bilens 
olika komponenter; motor, bromsar, 
transmission o.s.v. elektronik- och 
datateknikens samverkan med bilens 
olika system samt felsökning på dessa. 
I skolans verkstad reparerar vi kund-
bilar och övar på kundbemötande. 
Allt för att du efter skolan ska vara väl 
förberedd för arbetslivet. 

Minst 15 veckor av utbildningen 
är arbetsplatsförlagd och bedrivs i 
samarbete med den lokala fordons-
branschen. Huvuddelen av praktiken 
görs i årskurs två och tre. 

Bromsar, kaross och chassi  200 p
Motor och kraftöverföring  300 p
Personbilsteknik introduktion  200 p
Reparation av personbilar 
och lätta transportfordon  300 p

Carlsund erbjuder ett stort urval av yrkesprogram
På Carlsund Utbildningscentrum har vi en nära kontakt med både näringslivet 
och flera universitet. Du som går här har mycket praktik, vilket betyder att du 
får in en fot på en eller flera arbetsplatser redan under studietiden!  
Efter tre år på ett av våra yrkesprogram kan du gå vidare till jobb direkt eller 
yrkeshög skola, men du har också möjlighet att utöka din utbildning för att få 
grund läggande behörighet för högskolestudier.

Inriktning Transport
På inriktningen transport får du lära dig att arbeta med godshantering och 
att yrkesmässigt köra fordon av olika slag. Du lär dig köra, lasta, lossa och 
hantera gods på terminaler. Du tar den körkortkompetens som krävs för att 
köra tung lastbil med släp och dylikt. Utbildningen bedrivs i samarbete med 
branschen. Du gör stor del av kurserna inom transport ute på olika företag 
(åkerier).

Fordonskombinationer  200 p
Godstrafik 200 p
Godstransporter  100 p
Maskinell godshantering  200 p
Yrkestrafik 1a 200 p
Yrkestrafik 1b 300 p

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET 
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM

Inriktning Lastbil och mobila maskiner
Vi erbjuder ett fåtal platser på inriktningen lastbil och mobila maskiner. 
Utbildningen sker i samarbete med företag i branschen. Du får lära dig mer 
om diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. 
Inriktningen kan leda till arbete som lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Maskin - och lastbilsteknik- introduktion  200 p
Reparation av lastbilar och mobila maskiner  300 p
Lastbilar och utrustning  300 p
Komfort och säkerhetssystem  200 p
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För dig som vill ha många möjligheter! På Handelsprogrammet blir din gymnasietid 
mycket varierande då praktik på olika företag varvas med teori i skolan. Du kommer 
bland annat få arbeta med försäljning, service, inköp och praktisk marknadsföring.  
Du ges även möjlighet att driva ett riktigt företag genom UF, ung företagsamhet.  
Med en gymnasieexamen från Handelsprogrammet kan du börja arbeta direkt  
i butik eller vidareutbilda dig till andra spännande yrken inom handel.

HANDELS- OCH  
ADMINISTRATIONS PROGRAMMET 
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM
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Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 100 p
Historia 1 50 p
Idrott & hälsa 1 100 p
Matematik 1a1 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1 100 p

Programgemensamma ämnen 
Branschkunskap 100 p
Entreprenörskap 100 p
Information & kommunikation 1 100 p
Servicekunskap 100 p

Individuellt val 
Här kan du själv välja fördjupningskurser 
som intresserar dig, eller kurser som 
ger dig allmän behörighet till högskolan.

Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet ska visa att eleven 
är förberedd för det yrkesområde som 
gäller för den valda yrkesutgången. Det 
ska prova elevens förmåga att utföra 
vanligt förekommande arbetsuppgifter 
inom yrkesområdet.

Inriktning Handel och service
Affärsutveckling och ledarskap 100 p
Inköp1 100 p 
Näthandel 1 100 p
Personlig försäljning 1 100 p
Praktisk marknadsföring 1 100 p

Programfördjupningar
Engelska 6 100 p
Handel specialisering 100 p
Information & kommunikation 2 100 p
Praktisk marknadsföring 2 100 p
Svenska 2 100 p
Utställningsdesign 1 100 p

Carlsund erbjuder ett stort urval av yrkesprogram
På Carlsund Utbildningscentrum har vi en nära kontakt med både näringslivet 
och flera universitet. Du som går här har mycket praktik, vilket betyder att du 
får in en fot på en eller flera arbetsplatser redan under studietiden!  
Efter tre år på ett av våra yrkesprogram kan du gå vidare till jobb direkt eller 
yrkeshög skola, men du har också möjlighet att utöka din utbildning för att få 
grund äggande behörighet för högskolestudier.

Varierad, kreativ och entreprenöriell undervisning!
På handelsprogrammet har du ca 25 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
under tre år. Din APL ger dig god yrkesvana och ökar dina chanser till  
anställning inom handelsyrket, både under och efter studietiden. 

I undervisningen arbetar vi mycket med riktiga uppdrag, som exempelvis att 
göra skyltningar, utföra marknadsundersökningar, delta på mässor, skapa 
webbutiker m.m.

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM
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För dig som vill arbeta med människor inom en växande bransch! Motala ser  
ljust på framtiden inom turismbranschen. På Hotell- och turismprogrammet arbetar 
du i verklighetsnära projekt där teori kopplas till studieresor och verkliga uppdrag  
så som guidningar, event och konferensmottagningar. Du har tät kontakt med 
branschen och kan genom APL vässa ditt CV.

HOTELL– OCH TURISMPROGRAMMET 
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM

NYTT  
PROGRAM!
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Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 100 p
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska 1/Svenska som  
andra språk 1 100 p

Programgemensamma ämnen
Engelska 6                100 p
Entreprenörskap                100 p
Logi                100 p
Konferens och evenemang  100 p
Service och bemötande 1   100 p
Besöksnäringen 100 p
Resmål och resvägar 100 p

Individuellt val 
Här kan du själv välja fördjupnings-
kurser som intresserar dig eller kurser 
som ger dig allmän behörighet till 
högskolan.

Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet ska visa att eleven  
är förberedd för det yrkesområde som 
gäller för den valda yrkesutgången. Det 
ska pröva elevens förmåga att utföra 
vanligt förekommande arbetsuppgifter 
inom yrkesområdet.

Inriktning Turism och resor
På inriktningen Turism och resor får du 
lära dig att guida, leda aktiviteter och 
skapa upplevelsepaket och resor. Tredje 
året startar du ett UF—företag samtidigt 
som du lär dig marknadsföring och 
personaladministration. Under hela 
utbildningen har du tät kontakt med 
turismbranschen samt 16 veckors APL.

Aktiviteter och upplevelser 100 p
Hållbar turism 100 p
Marknadsföring och försäljning 100 p
Reseproduktion och försäljning 100 p
Personaladministration 100 p
Guide och reseledare 100 p
Företagsekonomi 1 100 p
Retorik 100 p
Naturguidning 1 100 p

Carlsund erbjuder ett stort urval  
av yrkesprogram
På Carlsund Utbildningscentrum har vi en nära kontakt med 
både näringslivet och flera universitet. Du som går här har 
mycket praktik, vilket betyder att du får in en fot på en eller 
flera arbetsplatser redan under studietiden! Efter tre år på ett 
av våra yrkesprogram kan du gå vidare till jobb direkt eller 
yrkeshögskola, men du har också möjlighet att utöka din 
utbildning för att få grundläggande behörighet för  
högskolestudier.

HOTELL- OCH TURISTPROGRAMMET 
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM

Inriktning Hotell och konferens
På inriktningen Hotell får du lära dig att stå i reception,  
arbeta med konferens och servera. Tredje året startar du 
ett UF-företag samtidigt som du lär dig marknadsföring och 
personaladministration. Under hela utbildningen har du tät 
kontakt med turismbranschen samt 16 veckors APL.

Frukost och Bufféservering    100 p
Reception 1    100 p
Våningsservice    100 p
Konferens 1    100 p
Arrangemang    100 p
Marknadsföring och försäljning    100 p
Servering 1    100 p
Personaladministration    100 p
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering  100 p
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Det humanistiska programmet ger en bred studieförberedande 
utbildning. Du får möjlighet att studera olika kulturer i historia och nutid. 
Syftet med studierna är att öka kunskapen om och förståelsen för både 
vår egen och andra människors kulturer. Stor vikt läggs vid förmågan att 
uttrycka sig i både tal och skrift. Studieresor i Sverige och utomlands är 
en viktig del i utbildningen.

HUMANISTISKA PROGRAMMET 
PLATENGYMNASIET
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Historia 2b (kultur) 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 50 p
Moderna språk  200 p
Människans språk 1 100 p

Inriktning Kultur
Om du väljer kulturinriktningen får du 
fördjupa dina studier inom humanistiska 
ämnen som historia, filosofi, religion, 
kultur- och idéhistoria och litteraturhis-
toria. Dessa studier leder till att du får 
en helhetssyn på samhällets utveckling.

Filosofi 2 50 p
Kultur och idéhistoria 100 p
Litteratur 100 p
Psykologi 1  50 p
Samtida kulturuttryck 100 p
Programfördjupningar 300 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Inriktning Språk
Om du väljer språkinriktningen får du 
möjlighet att fördjupa och bredda dina 
språkkunskaper. Det internationella  
perspektivet och språkens betydelse 
för kultur och samhälle är centralt  
för språkinriktningen.

Latin, språk och kultur 100 p
Språk 300 p
Programfördjupningar 300 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

På Platengymnasiet får du möjlighet att lära nytt, utvecklas, 
diskutera, ställa frågor, umgås, samtala och inspireras. Du får 
även möjligheter att fördjupa dig inom ämnesområden och 
bredda dina kunskaper, lyssna på föreläsningar och delta i 
debatter. Vi ser det som vår uppgift att hjälpa dig att se dina 
möjligheter och ge dig goda förutsättningar att klara dina  
studier. Vi vill att du ska uppleva din gymnasietid som  
meningsfull, och framför allt – att du ska stå rustad att möta 
framtiden när du tar studenten. 

På vår skola finns fem nationella program och du kan välja 
olika inriktningar och profiler inom programmen. Vi erbjuder 
Ekonomi programmet, Humanistiska programmet,  
Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet 
och Teknikprogrammet. Du har stora möjligheter att utforma 
en utbildning som passar just dig. Bland annat kan du välja 
musikprofil, idrottsprofil eller turismprofil.

Välkommen till Platengymnasiet!

HUMANISTISKA PROGRAMMET 
PLATENGYMNASIET
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Det industritekniska programmet passar dig som vill lära dig att arbeta med hela 
produktions kedjan, från att skapa ritningar till att tillverka den färdiga produkten. Du får lära 
dig olika typer av svetsmetoder och att programmera maskiner som används vid skärande 
bearbetning, t.ex. CNC-svarvar. Här  arbetar vi i moderna rit- och konstruktionsprogram 
(CAD) och kombinerar det praktiska med det teoretiska. Industriteknisk utbildning är  
en bra grund att stå på, för arbete direkt efter gymnasiet, eller för fortsatta studier.

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET 
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM
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Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5  100 p
Historia 1  50 p
Idrott & Hälsa 1  100 p
Matematik 1  100 p
Naturkunskap 1  50 p
Religionskunskap  50 p
Samhällskunskap  50 p
Svenska 1  100 p

Programgemensamma ämnen 
Avhjälpande underhåll 1  100 p
CAD 1  50 p
Entreprenörskap  100 p
Industritekniska processer 1  100 p
Kälsvets 1 MAG 1  100 p
Materialkunskap  100 p
Människa Industri 1  100 p
Produktionskunskap  100 p
Produktionsutrustning 1  100 p
Svets grund  100 p
Tillverkningsunderlag 1  100 p

Individuellt val 
Här kan du själv välja fördjupningskurs er 
som intresserar dig, eller kurser som 
ger dig allmän behörighet till högskolan.

Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet ska visa att eleven 
är förberedd för det yrkesområde som 
gäller för den valda yrkesutgången. Det 
ska prova elevens förmåga att utföra 
vanligt förekommande arbetsuppgifter 
inom yrkesområdet.

Inriktning Produkt-  
och maskinteknik
CAD 2  50 p
Datastyrd produktion 1  100 p
Produktionsutrustning  2  100 p
Produktionsutrustning  3  100 p
Produktutveckling 1  100 p
Profilfördjupning 1  50 p
Profilfördjupning 2  50 p

Inriktning Svetsteknik
Kälsvets 1 MMA 1  100 p
Kälsvets 1 Tig 1  100 p
Kälsvets 2 MAG 2  100 p
Produktutveckling 1  100 p
Profilfördjupning 1  50 p
Sammanfogningsteknik  100 p

Carlsund erbjuder ett stort urval av yrkesprogram
På Carlsund Utbildningscentrum har vi en nära kontakt med både näringslivet 
och flera universitet. Du som går här har mycket praktik, vilket betyder att du 
får in en fot på en eller flera arbetsplatser redan under studietiden!  
Efter tre år på ett av våra yrkesprogram kan du gå vidare till jobb direkt eller 
yrkeshög skola, men du har också möjlighet att utöka din utbildning för att  
få grund äggande behörighet för högskolestudier.

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM

Teknik College är ett samarbete mellan teknikföretagen, IF-metall och yrkesut-
bildningarna. Teknik College är en rikstäckande organisation med ett tätt samarbete med 
lokala företag inom Motala – Vadstena området. Från Carlsund Utbildningscentrum ingår 
El- och Energiprogrammet och Industritekniska programmet
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Naturvetenskapsprogrammet är en utbildning som främst fokuserar på 
natur vetenskap och matematik, men också på  samhällskunskap och 
humaniora. Det är en bred, studieförberedande utbildning och ingen 
annan utbildning ger så många möjligheter till fortsatta studier. Inom 
programmet finns två nationella inriktningar: Naturvetenskap samt 
Naturvetenskap och samhälle.

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET 
PLATENGYMNASIET
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och Hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p 
Svenska 2  100 p
Svenska 3 100 p

Programgemensamma ämnen 
Biologi 1 100 p 
Fysik 1a 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

Inriktning Naturvetenskap
Inriktningen för dig som vill fördjupa dig 
inom naturvetenskap och få behörighet 
till alla högre utbildningar.

Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p
Matematik 4 100 p
Programfördjupningar 200 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete  100 p

Inriktning Naturvetenskap  
och samhälle
Inriktningen för dig som vill få en för-
djupad förståelse för hur samhällsut-
veckling och naturkunskap samspelar.

Geografi 1                               100 p
Samhällskunskap 2                   100 p
Samhällskunskap 3                    100 p
Biologi 2                                   100 p
Programfördjupningar         200 p
Individuellt val                          200 p
Gymnasiearbete                    100 p

På Platengymnasiet får du möjlighet att lära 
nytt, utvecklas, diskutera, ställa frågor, umgås, 
samtala och inspireras. Du får även möjligheter 
att fördjupa dig inom ämnesområden och bredda 
dina kunskaper, lyssna på föreläsningar och 
delta i debatter. Vi ser det som vår uppgift att 
hjälpa dig att se dina möjligheter och ge dig goda 
förutsättningar att klara dina studier. Vi vill att du 
ska uppleva din gymnasietid som meningsfull, 
och framför allt – att du ska stå rustad att möta 
framtiden när du tar studenten. 

På vår skola finns fem nationella program och 
du kan välja olika inriktningar och profiler inom 
programmen. Vi erbjuder Ekonomi programmet, 
Humanistiska programmet, Naturvetenskaps- 
programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet 
och Teknikprogrammet. Du har stora möjligheter 
att utforma en utbildning som passar just dig. 
Bland annat kan du välja musikprofil, idrottsprofil 
eller turismprofil.

Välkommen till Platengymnasiet!

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET 
PLATENGYMNASIET

”Platengymnasiet - en skola 
för livet där vi alla, utifrån 
våra unika förutsättningar 
och behov, ömsesidigt lär, 
växer och skapar.”
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Samhällsvetenskapsprogrammet är en mångsidig gymnasieutbildning som vänder sig till dig 
som vill förstå den värld och tid du lever i. Du lär dig förklara, värdera och se samband mellan 
de olika delar ett samhälle är uppbyggt av. Programmet betonar vikten av att kunna uttrycka 
sig såväl skriftligt som muntligt. Med ett tydligt vetenskapligt fokus ger utbildningen dig 
färdigheter som hjälper dig att medverka, samverka och påverka, oavsett vilken  
program inriktning du väljer. Utbildningen ger dig en stabil grund för vidare högskolestudier.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET 
PLATENGYMNASIET
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 50 p
Moderna språk  200 p
Psykologi 1 50 p

Inriktning Samhällsvetenskap
Du lär dig hur politik, kultur, ekonomi och 
religion samspelar i olika människors var-
dag, både nationellt och internationellt. 
Ämnesstudierna syftar till förståelse av 
nutidens samhälle och att du kan delta  
i utformningen av framtidens samhälle.

Geografi 1 100 p
Historia 2a 100 p
Religionskunskap 2 50 p            
Samhällskunskap 2 100 p
Samhällskunskap 3 100 p
Programfördjupningar 300 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete  100 p

Inriktning Medier, information  
och kommunikation
Du lär dig att utöva och uttrycka dig med 
bild, video, text och ljud samt formge 
olika typer av medieproduktioner. Du 
läser även teoretiska medieämnen för att 
kunna undersöka hur media påverkar 
människor och hur vår omvärldsuppfatt-
ning formas. Inom programfördjupningar 
ges olika kursval vilka bl.a utgörs av 
fotografisk bild och grafisk design.

Journalistik, reklam   
och information 1 100 p
Medier, samhälle 
och kommunikation 1 100 p
Medieproduktion 1 100 p
Psykologi 2a 50 p
Programfördjupningar 400 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete  100 p

På Platengymnasiet får du möjlighet att lära nytt, 
utvecklas, diskutera, ställa frågor, umgås, samtala 
och inspireras. Du får även möjligheter att fördjupa 
dig inom ämnesområden och bredda dina  
kunskaper, lyssna på föreläsningar och delta i 
debatter. Vi ser det som vår uppgift att hjälpa dig att 
se dina möjligheter och ge dig goda förutsättningar 
att klara dina studier. Vi vill att du ska uppleva din 
gymnasietid som meningsfull, och framför allt  
– att du ska stå rustad att möta framtiden när du  
tar studenten. 

På vår skola finns fem nationella program och  
du kan välja olika inriktningar och profiler inom  
programmen. Vi erbjuder Ekonomi programmet,  
Humanistiska programmet, Naturvetenskaps- 
programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet  
och Teknikprogrammet. Du har stora möjligheter  
att utforma en utbildning som passar just dig.  
Bland annat kan du välja musikprofil, idrottsprofil 
eller turismprofil.

Välkommen till Platengymnasiet!

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
PLATENGYMNASIET
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Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska 
processer. Vill du läsa vidare till civilingenjör, har du möjlighet att uppnå 
behörighet för detta hos oss. Utbildningen förbereder också för de flesta andra 
högskolestudier. Programmet har tre inriktningar: Design och produktutveckling, 
Informations- och medieteknik samt Produktionsteknik.

TEKNIKPROGRAMMET 
PLATENGYMNASIET
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

Programgemensamma ämnen 
Fysik 1a 150 p
Kemi 1 100 p
Teknik 1 150 p

Inriktning Design- och  
produktutveckling
Inriktningen ger kunskaper om och 
färdigheter i design och produkt-
utveckling där datorstyrd design samt 
konstruktion är centralt. Den behandlar 
också designprocess och design-
metodik.

Bild och form 1a 50 p
Cad 1 50 p
Design 1 100 p
Konstruktion 1 100 p
Programfördjupningar 400 p
Individuellt val 200 p
Gymnaisearbete 100 p

Inriktning Informations- och 
medieteknik
Inriktningen ger kunskaper om och 
färdig heter i informations-, kommu-
nikations- och medieteknik. Den 
behandlar datorkommunikation, 
programmering, digital media, webb-
utveckling samt dator- och kommuni-
kationsteknik.

Dator och nätverksteknik 100 p
Programmering 1 100 p
Webbutveckling 1 100 p
Programfördjupningar 400 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete  100 p

På Platengymnasiet får du möjlighet att lära nytt, utvecklas, diskutera, ställa 
frågor, umgås, samtala och inspireras. Du får även möjligheter att fördjupa dig 
inom ämnesområden och bredda dina kunskaper, lyssna på föreläsningar och 
delta i debatter. Vi ser det som vår uppgift att hjälpa dig att se dina möjligheter 
och ge dig goda förutsättningar att klara dina studier. Vi vill att du ska uppleva 
din gymnasietid som meningsfull, och framför allt – att du ska stå rustad att 
möta framtiden när du tar studenten. 

På vår skola finns fem nationella program och du kan välja olika inriktningar 
och profiler inom programmen. Vi erbjuder Ekonomi programmet, Humanistiska 
programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet 
och Teknikprogrammet. Du har stora möjligheter att utforma en utbildning 
som passar just dig. Bland annat kan du välja musikprofil, idrottsprofil eller 
turismprofil.

Välkommen till Platengymnasiet!

TEKNIKPROGRAMMET 
PLATENGYMNASIET

Inriktning Produktionsteknik*
Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i produktion och före tagande. 
Den behandlar automation och hur produktionslinjer styrs samt ger produktions- 
kunskaper inom olika områden. Inriktningen är en del av Teknikcollege.

Mekatronik 100 p
Produktionskunskap 100 p
Produktionsutrustning 100 p
Programfördjupningar 400 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

*Inriktningen Produktionsteknik läses på Carlsund Utbildningscentrum
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Vill du ha ett ansvarsfullt yrke, arbeta med människor och utvecklas? Detta program 
ger dig grundläggande kunskaper som snabbt låter dig komma in i arbetslivet eller 
vidareutbilda dig. Många elever får sommarjobb och ett arbete direkt efter studenten. 
Under utbildningen läser vi om människor, hälsa och samhälle samt gör praktik inom 
olika vård- och omsorgsområden. Vård- och omsorgsprogrammet på Carlsund 
utbildningscentrum är ett certifierat Vård- och omsorgscollege.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET 
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM
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Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5  100 p
Historia 1a1   50 p
Idrott & Hälsa 1  100 p
Matematik 1a1  100 p
Naturkunskap 1a1   50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap  1a1  50 p
Svenska 1  100 p

Programgemensamma ämnen
Etik och människans livsvillkor  100 p
Hälsopedagogik  100 p
Medicin 1  150 p
Psykiatri  1  100 p
Psykologi 1  50 p
Samhällskunskap 1a2  50 p
Specialpedagogik 1  100 p
Svenska 2  100 p
Vård och omsorgsarbete 1 200 p
Vård och omsorgsarbete 2 150 p

Individuellt val 
Här kan du själv välja fördjupnings-
kurser som intresserar dig, eller kurser 
som ger dig allmän behörig het till 
högskolan.

Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet ska visa att eleven 
är förberedd för det yrkesområde som 
gäller för den valda yrkesutgången. Det 
ska prova elevens förmåga att utföra 
vanligt förekommande arbetsuppgifter 
inom yrkesområdet.

Yrkesutgång Psykiatri
Psykiatri 2 200 p
Samhällsbaserad psykiatri 100 p
Specialpedagogik 2 100 p

Yrkesutgång Hälso-, sjukvård  
och socialtjänst
Akutsjukvård 200 p
Specialpedagogik 2 100 p
Vård och omsorg 
vid demenssjukdom 100 p

Carlsund erbjuder ett stort urval av yrkesprogram
På Carlsund Utbildningscentrum har vi en nära kontakt med både näringslivet 
och flera universitet. Du som går här har mycket praktik, vilket betyder att du 
får in en fot på en eller flera arbetsplatser redan under studietiden! Efter tre år 
på ett av våra yrkesprogram kan du gå vidare till jobb direkt eller yrkeshögskola, 
men du har också möjlighet att utöka din utbildning för att få grundläggande 
behörighet för högskolestudier.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET 
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM

Omvårdnadsutbildningen på vår skola ingår i 
Vård- och omsorgscollege – en nationell satsning 
där utbildning och arbetsliv samarbetar. Som 
studerande får du en utbildning med hög kvalitet 
som är anpassad till arbetslivet.
Se mer www.vo-collegeostergotland.se
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Introduktionsprogrammen är till för dig som behöver skaffa behörighet 
till ett nationellt gymnasieprogram eller på andra sätt vill skaffa dig en 
yrkesutbildning. Du som börjar på något av introduktionsprogrammen 
får en individuell studieplan som är anpassad efter just ditt behov.

INTRODUKTIONSPROGRAMMET
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM & PLATENGYMNASIET 
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Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen vänder sig 
till dig som inte uppnått behörighet 
till  nationella program i gymnasie-
skolan. 
Programmen syftar till förberedelser, 
 eller introduktion, till annan  
gymnasial utbildning eller till  
arbetsmarknaden. Det finns fem 
olika introduktions program.  
Introduktionsprogrammen ska 
som huvudregel ha samma omfattning 
som de nationella programmen, 
d.v.s de ska motsvara heltidsstudier.

Preparandutbildning
Denna utbildning är till för dig som 
har fullföljt årskurs 9 i grundskolan 
utan att ha uppnått behörighet till ett 
visst nationellt program, ett yrkes-
program eller ett studieförberedande 
program. Preparandutbildning får 
man läsa i högst ett år. En del av 
språkintroduktionen är förlagd på 
Platengymnasiet.

Språkintroduktion
Denna utbildning är till för dig som 
har ett annat modersmål än svenska 
och som nyligen anlänt till Sverige. 

Tyngdpunkten ligger på det svenska 
språket, så att du sedan ska kunna 
gå vidare till gymnasiestudier eller 
annan yrkesutbildning. Språkintro-
duktion kan även innehålla andra 
ämnen som är viktiga för din  
framtida utbildning.

Yrkesintroduktion
Denna utbildning är till för dig som 
har fullföljt årskurs 9 utan att ha 
uppnått behörighet till ett yrkes-
program. Yrkes introduktionen är till 
för dig som vill ha en yrkesinriktad 
utbildning som underlättar för dig 
att etablera dig på arbetsmarkna-
den eller som leder till studier på ett 
yrkesprogram. Yrkesintroduk tionen 
står även öppen för dig som gått 
grundsärskolan.

Individuellt alternativ
Denna utbildning är till för dig som 
har fullföljt årskurs 9 utan att ha upp-
nått behörighet till ett yrkesprogram 
och ska gå vidare till yrkesintroduk-
tion, annan fortsatt utbildning eller till 
arbetsmarknaden. Programmet kan 
innehålla både studier och praktik. 

Individuellt alternativ står även öppen 
för dig som gått grundsärskolan.

Programinriktat individuellt val 
(IMPRO)
Denna utbildning är till för dig som 
har fullföljt årskurs 9 och vill bli  
behörig till ett yrkesprogram men 
inte har alla de godkända betyg  
som krävs. Du måste dock ha:  
godkända betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk och  
i engelska eller matematik, samt  
i minst fyra andra ämnen, eller  
godkända betyg i svenska eller 
svenska som andra språk och i  
engelska och matematik samt i 
minst tre andra ämnen.

Du läser de grundskoleämnen som 
saknas för att uppnå behörighet, 
samtidigt som du läser kurser från 
yrkesprogrammet. Detta program 
är sökbart och söks samtidigt som 
du söker andra gymnasieprogram. 
IMPRO-platser finns enbart om det 
finns lediga platser på programmet.

INTRODUKTIONSPROGRAMMET
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM & PLATENGYMNASIET 

Du kan inte få en examen från 
ett introduktionsprogram.  

Däremot får du ett  
studiebevis på den  

genom förda utbildningen.
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I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare, söka 
arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasieskolan 
möjlighet till personlig utveckling.

GYMNASIESÄRSKOLANS  
NATIONELLA PROGRAM 
PLATENGYMNASIET
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GYMNASIESÄRSKOLANS NATIONELLA PROGRAM
PLATENGYMNASIET

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska
Engelska
Matematik
Idrott och hälsa
Estetisk verksamhet
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Naturkunskap

Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning
Fastighetsskötsel
Service och bemötande

Programfördjupning
Hem- och konsumentkunskap
Fordonsteknik
Lokalvård
Material och verktyg
Måleri
Skötsel av utemiljöer
Växtkunskap
Entreprenörskap

Dessutom läser alla:
Individuellt val
Gymnasiesärskolearbete

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett  
yrkesinriktat program inom gymnasiesärskolan som ska förbereda  
dig för ditt framtida yrkesliv. Du kommer att få kunskap inom områden 
som maskinkörning, trädgårdsarbete, odling, anläggning och snickeri.  
Skolan använder ett individanpassat arbetssätt.

FASTIGHET, ANLÄGGNING  
& BYGGNATION 

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska
Engelska
Matematik
Idrott och hälsa
Estetisk verksamhet
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Naturkunskap

Programgemensamma ämnen
Bageri- och konditorikunskap
Hotell
Livsmedels- och näringskunskap
Måltids- och branschkunskap
Service och bemötande

Programfördjupning
Hem- och konsumentkunskap
Entreprenörskap
Serveringskunskap
Matlagningskunskap
Matupplevelser
Lokalvård
Hotell
Service och bemötande

Dessutom läser alla:
Individuellt val
Gymnasiesärskolearbete

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program 
inom gymnasiesärskolan. Du kommer att få kunskap i matlagning, 
servering, bakning och hotellservice. Utbildningen förbereder dig för 
arbete inom dessa områden. Du får en bra grund att stå på inför ditt 
framtida yrkesliv. Skolan använder ett individanpassat arbetssätt.

HOTELL, RESTAURANG & BAGERI
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GYMNASIESÄRSKOLANS NATIONELLA PROGRAM
PLATENGYMNASIET

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska
Engelska
Matematik
Idrott och hälsa
Estetisk verksamhet
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Naturkunskap

Programgemensamma ämnen
Hälsa
Människan
Service och bemötande
Vård och omsorg

Programfördjupning
Hem och konsumentkunskap
Lokalvård
Människokroppen
Vård och omsorg
Entreprenörskap
Serveringskunskap
Idrott och hälsa
Digital kompetens

Dessutom läser alla:
Individuellt val
Gymnasiesärskolearbete

Programmet för hälsa, vård 
och omsorg är ett yrkesinriktat 
program inom gymnasie- 
särskolan. Efter avslutat  
program ska du ha kunskaper 
för att arbeta med exempelvis 
fritid och friskvård eller  
äldreomsorg. Skolan använder 
ett individanpassat arbetssätt.

HÄLSA, VÅRD & OMSORG
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GYMNASIESÄRSKOLANS INVIDUELLA PROGRAM
PLATENGYMNASIET

Individuella programmet består 
av dessa ämnes områden:
Estetisk verksamhet.
Hem- och konsumentkunskap.
Idrott och hälsa.
Natur och miljö.
Individ och samhälle.
Språk och kommunikation

Individuella programmets ämnes-
områden har två krav nivåer. En nivå för 
grundläggande kunskaper och en nivå 
för fördjupade kunskaper. Utbildningen 
är fyraårig och du läser 3 600 timmar 
på fyra år. Du har din individuella 
studieplan som utformas tillsammans 
med lärare, föräldrar och ev.  
fritids/korttids.

Vårt arbetssätt gör oss unika eftersom 
vi erbjuder dig en tydliggörande miljö 
där sammanhanget bygger på en flexi-
bilitet utifrån din individuella studieplan. 

Vi erbjuder hög personaltäthet där 
kompetens, löpande fortbildning och 
kontinuerligt värdegrundsarbete utgör 

en viktig del för oss på gymnasie-
särskolans individuella program. 
Kompetens inom följande områden: 
teckenkommunikation, tydliggörande 
pedagogik (TEACCH), Bliss, syn- och 
hörselnedsättning samt individuella 
hjälpmedel etc. Vi har ett nära samar-
bete med ditt nätverk där olika aktörer 
ingår exempelvis habilitering, daglig 
verksamhet och Särskild utbildning  
för vuxna.

Gymnasiesärskolans  
individuella program skall 
utifrån dina förutsättningar 
fördjupa och utveckla dina 
kunskaper som en förberedelse 
för ett meningsfullt vuxenliv  
– arbete, boende och fritid.

INDIVIDUELLA PROGRAMMET
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FRAMTIDEN BÖRJAR I MOTALA:  
EGEN BÄRBAR DATOR TILL ALLA ELEVER!

Vårt digitala studiesätt gör att nya idéer kläcks och tanken vidgas.  
Det öppnar helt nya möjligheter för dig som elev! Det här får du del av:

• Gemensam yta där klassen kan 
dela information och kunskap.  
Du når alla dokument du behöver 
och kan delta i undervisningen.

• Digitala prov och läxförhör

• Möjlighet till smidig kommunikation 
mellan lärare, elever och föräldrar 
men även andra viktiga kontakter.

• Appar där du kan följa skolarbetet 
med din mobil 

Lärandet kan därefter fortsätta i hemmet där du  
kan gå igenom en gång till i lugn och ro. 

 
Välkommen till Platengymnasiet/Carlsund Utbildningscentrum! Vi använder modern teknik för bättre  

studieresultat som samtidigt gör det både enklare och roligare att plugga.
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UNG FÖRETAGSAMHET I MOTALA

I Ung företagsamhet finns även  
möjligheter att vara med på mässor, 
där du kan delta i olika tävlingar samt 
träffa unga företagare från andra skolor. 
Allt detta gör att du har möjlighet att 
skaffa dig kontakter med näringslivet 
och kunskaper som ger dig en extra 
fördel när du är klar med dina  
gymnasiestudier. Alla elever som blir 
godkända i de obligatoriska momenten 
som ingår i UF får ett diplom, som blir 
en bra merit i ditt framtida CV.

Motala blev Östergötlands bästa 
UF-kommun 2017, där mätningarna 
görs på andelen UF-företagare, antalet 
program med aktiva UF-elever samt 
förändringen av andelen UF-elever från 
föregående läsår i respektive kommun. 
En medveten satsning från kommunen, 
drivna och engagerade UF-lärare och 
ett engagerat näringsliv är framgångsre-
ceptet för Motala kommun. Vi hamnade 
i år topp tre i samtliga tre områden som 
mäts vilket tydligt visar att satsningarna 
har fört utvecklingen av  
UF-företagandet på gymnasiet framåt!

På alla våra program kan du läsa Ung företagsamhet (UF).  
Det innebär att du och ditt team startar ett eget företag och får 
en unik chans att utveckla praktiska förmågor. Till det yttre är 
UF-företagande ett koncept som handlar om företagande och 
företagsamhet, men UF-företagande handlar om så mycket mer 
än att driva företag. Det är en metod som utvecklar elevernas 
språkliga och kommunikativa förmåga, men också sociala och 
kreativa kompetenser. Denna kompetens efterfrågas av såväl 
arbetsgivare som av samhället i stort.
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RESURSGRUPPEN
CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM

STÖDGRUPPEN
PLATENGYMNASIET

Anette Hede, Hans Wissting och Ingrid Larsson.

Peter Edlund, Azra Avdagic och Christine Jacobsson

På Carlsund Utbildningscentrum arbetar  
en resursgrupp som består av tre lärare. 
Gruppen stöttar de elever som är i behov  
av extra anpassningar och/eller särskilt  
stöd i sina kurser.

Flera elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar går på Platengymnasiet 
och har behov av särskilt stöd. För dessa 
elever finns Stödgruppen, som består av tre 
elevassistenter och en lärare. De arbetar i 
ett team för att hitta en helhetslösning under 
studietiden.

Elever med NPF kan söka flera program på Platengymnasiet 
och under studietiden få stöd av elevassistenter i Stöd gruppen. 
Elever som är kopplade till Stödgruppen följer sin klass/
program. De söker program på samma premisser som alla 
blivande gymnasieelever enligt Gy11.

Vi hjälper dig med
• Överskolning
• Inskolning
• Hem besök
• Möjlighet att studera ett fjärde år
• Arbetsrum
• Enskild undervisning/pedagogiskt 

stöd
• Tekniska hjälpmedel

• Social träning
• Sällskap till matsal
• Strukturera läxor
• Påminnelser om läxor/prov
• Förtydliga scheman
• Följa med till lektionspass
• Elev kan i samråd med elevassistent 

och vårdnads havare välja sitt stöd

• Vi jobbar med fingertoppkänsla
• Stöd vid schema brytande aktiviteter
• Kontinuerlig föräldrakontakt
• Kontinuerlig kontakt med rektor, 

mentor, syv, skolsköterska/kurator
• Länk mellan elev och lärare
• Under skolåret har vi aktiviteter som 

bowling, studiebesök m.m.

Resursgruppens uppgifter:
• När eleverna börjar på Carlsund 

Utbildningscentrum tar vi emot  
information från grundskolan.

• Vi utför diagnostiska läs- och skriv-
tester med eleverna och har därefter 
enskilda samtal med alla elever. 

• De elever som bedöms ha behov av 
stöd erbjuds detta.

• Under det första läsåret förstärker 
vi helklassundervisningen vissa 
lektionspass, framför allt i svenska, 
engelska och matematik.

• Vid behov deltar vi i utvecklings- 
samtal och andra möten. 
 

• Genom medverkan i skolans  
elevhälsoteam har vi kontinuerlig 
kontakt med rektor, syv,  
skolsköterska och kuratorer.
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Om du behöver hjälp med ditt gymnasieval, så finns vi här för dig! 
Studie- och yrkesvägledarna på Carlsund Utbildningscentrum och 

Platengymnasiet tar hand om dina frågor. Du kanske vill komma på ett 
extra besök till något av våra program? Du kan komma för att prova på en 

dag, eller bara träffa och prata med våra lärare. Kontakta våra Studie-  
och yrkesvägledare, så hjälper de dig!

VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT!

Carlsund Utbildningscentrum 

Lisa Palmgren  lisa.palmgren@motala.se
Emma Karlsson emma.m.karlsson@motala.se

Platengymnasiet

Linda Wallgård   linda.wallgard@motala.se

STUDIEVÄGLEDNING
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motala.se/gymnasiet

Carlsund Utbildningscentrum
Expedition: 0141-22 56 65  |  carlsund@motala.se
Studievägledare: 0141-22 25 91  |  lisa.palmgren@motala.se

Platengymnasiet
Expedition: 0141-22 34 00  |  platengymnasiet@motala.se
Studievägledare: 0141-22 34 03  |  linda.wallgard@motala.se

KONTAKT


