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PROGRAM-

INRIKTAT VAL

Längtar du efter ett riktigt bra jobb och att tjäna dina egna pengar?  

Eller har du inte riktigt koll på vad du vill göra efter gymnasiet? Det kan vara svårt att 

veta vad man vill i livet, därför finns vi på Framtidsgymnasiet här för att hjälpa dig 

hitta just din väg framåt.  

 

Alla människor är olika och därför anstränger vi oss för att verkligen förstå dig. När vi 

formar utbildningen efter dina behov, lär du dig lättare och mår bra i skolan. Vi tror på 

dig, och med stöd, struktur, och praktik ute på företag, hjälper vi dig ut i livet och arbets

livet. Kom så sätter vi igång, framtiden väntar på dig! 

 

 

En del av AcadeMedia 

Framtidsgymnasiet är en del av AcadeMedia som är norra Europas största utbildnings

företag. AcadeMedia bedriver verksamheter i hela utbildningskedjan: förskola, grund

skola, gymnasium och vuxenutbildning. Under ett år går 60 000 förskolebarn och elever 

samt 80 000 vuxenstuderande i någon av AcadeMedias verksamheter. 

Inom AcadeMedia arbetar 16 900 medarbetare fördelat på drygt 660 förskolor, grund

skolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar. AcadeMedia har en utbildningsgaranti 

som innebär att du som elev är garanterad att få slutföra dina studier.   

 

Läs mer på vår hemsida  

www.framtidsgymnasiet.se

 ALLA KAN LYCKAS
Vi vet att



Malin CarlzonFriström, rektor 

malin.carlzonfristrom@framtidsgymnasiet.se  

072223 71 42

Vi vet att alla lär sig på olika sätt och 

vi ser till att hitta sättet som fungerar 

bäst för dig. Hos oss får du lära dig 

saker genom att prova på och jobba 

praktiskt. Du kommer att spendera 

mycket av din tid i våra moderna  

verkstäder, som har all utrustning  

du kan tänka dig. 

Framtidsgymnasiet Linköping är en 

personlig och flexibel skola med runt 

160 elever. Vi har små klasser och våra 

lärare har alltid tid att svara på frågor 

eller bara småprata lite. 

Hos oss lär du dig genom att prova på, 

inte läsa om det i en bok. 

Vi har utbildat yrkesmän och yrkes

kvinnor sedan 1998. Vi har nära sam

arbete med många företag i Linköping 

och den arbetsplatsförlagda utbild

ningen är en viktig del av program

men. Då får du komma ut till en arbets

plats och känna hur det är att jobba på 

riktigt. Det är ju det som är målet med 

din tid hos oss!

Välkommen till Framtidsgymnasiet!

Våra värdeord
Våra värdeord /AMBITION/KRAFT/GLÖD 

utgör grunden för vårt gemensamma 

arbete som visar vad som förenar oss  

och vad vi vill uppnå, med elevernas 

bästa som utgångspunkt.

 FRAMTIDSGYMNASIET!
Välkommen till



 ELTEKNIK

Få praktisk  
erfarenhet

 EL- OCH ENERGI-

 PROGRAMMET

Vill du jobba som elektriker  

eller larminstallatör?  

På vårt el och energiprogram får  

du lära dig allt du behöver för att 

kunna börja jobba direkt efter 

gymnasiet.

Här på Framtidsgymnasiet kommer 

du att arbeta på riktigt. Under din 

utbildning hos oss kommer du jobba 

mycket i våra verkstäder. Du lär dig allt 

från det enkla eljobbet till avancerade 

styrsystem. 

Få kontakter i branschen 

Under minst 15 veckor kommer du  

att vara ute på ett företag och lära dig, 

så kallad APL. Det är ute i verklig 

heten som man lär sig mest och du 

får dessutom erfarenhet av en riktig 

arbetsplats. Många får och jobb på  

sina APLplatser.

Elektriker och larminstallatör (Elteknik) 

Här lär du dig installera, underhålla 

och reparera elanläggningar, larm, 

och datanät. Efter gymnasiet kan du 

jobba som elektriker inom installation 

eller eldistribution, hisstekniker eller 

larmtekniker.

4

 INRIKTNING



 INDUSTRITEKNISKA

 PROGRAMMET 
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 SVETSTEKNIK | PRODUKT- OCH MASKINTEKNIK

 INRIKTNINGAR

Tycker du att det är kul att svetsa eller vill 

du kanske jobba som maskinoperatör?   

Då ska du satsa på det Industritekniska 

programmet. På Framtidsgymnasiet 

utgår vi från dina intressen och idéer 

för att du på ett intressant sätt ska lära 

dig hur man utvecklar och producerar 

en produkt. I verkstaden har vi roligt. 

Du lär dig svetsa eller köra datorstyrda 

svarvar och fräsar som ett proffs. Dina 

idéer blir verklighet. 

Under minst 15 veckor av din utbild

ning kommer du att vara ute på ett 

företag och hjälpa dem med deras 

produktion. Då lär du dig massor, och 

får bra kontakter som med stor sanno

likhet ger dig jobb efter skolan.

Svetsteknik 

Inriktningen svetsteknik ger dig 

kunskaper om olika svetstekniker, 

plåtbearbetning och tillhörande 

arbetsmoment. Efter gymnasiet kan 

du jobba som svetsare, ett yrke där det 

finns många jobb. Du kan också jobba 

utomlands som godkänd, internatio

nell svetsare.

Produkt- och maskinteknik  

Du lär dig dels att hantera verktyg  

och verktygsmaskiner, dels att  

hantera och bearbeta olika material. 

Efter gymnasiet kan du jobba direkt 

som till exempel maskinoperatör  

eller med produktion, design  

och konstruktion.

Mycket tid 
 i verkstaden



Med sinne  
för affärer

 HANDELS- OCH

 ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

Vill du jobba med försäljning, utställ-

ningar eller mässor?  

Då passar Handelsprogrammet på 

Framtidsgymnasiet dig! Säljare är ett 

utåtriktat arbete där man har många 

kontakter med människor. För att bli en 

skicklig säljare behöver man ha sinne 

för affärer, gilla att jobba mot mål men 

också vara bra på att känna av andra 

människors behov och önskemål. Det 

här tränar vi på i vår utbildning!

Bli en bra säljare  

För att kunna sälja något behöver man 

ha kunskap både om det man säljer 

men också om vad kunderna behöver. 

På vår fördjupning får du kunskaper 

om hur man blir en bra säljare i butik – 

hur man snabbt skapar en relation med 

kunderna och hjälper dem hitta rätt.

Mässor och events 

En del av din  utbildning hos oss handlar 

också om mässor och events. Du får 

viktig kunskap om hur man tar fram 

idéer och gör en snygg utställnings

monter där säljarna har bättre förut

sättningar att sälja sina produkter och 

tjänster. 

 

Få kontakter i branschen 

Under minst 15 veckor kommer du att 

vara ute på ett företag och lära dig, så 

kallad APL. Det är ute i verkligheten 

som man lär sig mest och du får dess

utom erfarenhet av en riktig arbets

plats. Passa på att skapa kontakter på 

företaget, många av våra elever får 

jobb på sina APLplatser. 
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HANDEL OCH SERVICE

 INRIKTNING



Tillsammans, för  
att nå dina mål
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 SAKNAR DU

 GYMNASIEBEHÖRIGHET? 

Saknar du några betyg från  

grundskolan?  

Om du inte har alla betyg från grund

skolan så kan läsa in de kurser du 

behöver hos oss. Vi kollar vad du kan 

inom de ämnen du saknar betyg i och 

hjälper dig att komplettera det som 

saknas.

Eftersom varje elev är unik gör vi en 

plan som passar just dig. Du börjar din 

yrkesutbildning direkt och blandar 

kurser från grundskolan med kurser 

från gymnasiet. 

Vi anpassar för dig 

Många går klart gymnasiet på tre år 

även om man inte har alla betygen från 

början, men ibland kan det behövas 

en termin eller två extra. Vi hjälper dig 

hitta det sätt som fungerar bäst för dig.  

 

Programutbud 

På följande uppslag finns beskriv

ningar av de olika programmen – men 

det enklaste är att prata med din SYV 

eller kontakta oss så berättar vi vad 

som gäller för just dig!



Saknar du vissa betyg från grund- 

skolan och vill läsa ett yrkesprogram?  

Då kanske programinriktat val (IMV) 

kan passa dig. För att gå här behöver 

du ha godkänt i svenska eller svenska 

som andraspråk, matematik eller 

engelska och fyra andra ämnen, totalt 

sex olika.

Du kommer att läsa ungefär samma 

program som de som redan är behö

riga till gymnasiet. Under ditt första 

år läser du klart de ämnena från 

grundskolan som du behöver för att bli 

behörig. Vi hjälper dig utifrån din nivå, 

och bestämmer tillsammans med dig 

hur vi lägger upp din utbildning. Våra 

lärare finns alltid där och stöttar dig.

Hur söker jag? 

I ordinarie valperiod i januari eller 

omvalsperiod i april söker du som till 

de nationella programmen med kod du 

får från Antagningen på Linköpings 

kommun. 

Om du vill byta utbildning annan tid 

under året så mailar du vår rektor  

med en förfrågan:  

patrik.franzen@framtidsgymnasiet.se
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 PROGRAMINRIKTAT VAL

 (IMV)

Vi hjälper  
dig i din takt
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Bransch- 
samverkan

 YRKESINTRODUKTION

 (IMY)

Vill du läsa ett yrkesprogram men  

har inte alla betyg som behövs?  

Då kanske yrkesintroduktion passar 

dig. Under utbildningen läser du 

tillsammans med andra elever på 

ett yrkesprogram, samtidigt som du 

läser de kurser från grundskolan som 

du saknar. Alla är olika och därför 

bestämmer vi tillsammans med dig 

hur din utbildning ska läggas upp. 

Vi utgår alltid ifrån dina kunskaper 

och din nivå, så att vi kan fokusera på 

det du verkligen behöver hjälp med. 

Lärarna finns alltid där och stöttar  

dig. Vill du komma in på ett yrkes 

program, eller vill du få ett jobb så fort 

som möjligt? Oavsett vad så anpassar 

vi utbildningen efter dig, och hjälper 

dig på vägen mot ditt mål. 

 

Hur söker jag? 

Hör av dig till Mottagningsgruppen på 

Linköping kommun för att söka:  

introduktionsprogram@linkoping.se 

eller 01329 49 00.



 SPRÅKINTRODUKTION

Är du nyanländ i Sverige och ska  

börja gymnasiet?  

Om du behöver hjälp att lära dig 

svenska kan språkintroduktion vara 

något för dig. Målet är att du ska 

kunna läsa vidare på ett program på 

gymnasiet. 

Förutom svenska får du också läsa 

andra kurser som behövs för att kunna 

gå vidare till gymnasiet. Vi tittar på 

vad du kan och vad du behöver extra 

hjälp med. Våra lärare finns alltid där 

och stöttar dig. 

Hur söker jag? 

Hör av dig till Mottagningsgruppen på 

Linköping kommun för att söka:  

introduktionsprogram@linkoping.se 

eller 01329 49 00.
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 (IMS)

Behovsanpassad  
utbildning



 (I MÅN AV PLATS)

 LÄRLINGSUTBILDNING

Vill du jobba så mycket praktiskt  

som möjligt? 

Då kanske en lärlingsutbildning på 

ett yrkesprogram kan vara något 

för dig. Det innebär att du är ute på 

ett företag och lär dig under en stor 

del av din tid på gymnasiet. På köpet 

får du värdefulla kontakter och stor 

arbetslivserfarenhet.

Inom lärlingsutbildningen finns också 

chansen att skräddarsy en utbildning 

som passar dig och dina intressen. 

Låter det som något för dig? Kolla 

med oss på skolan så undersöker vi 

möjligheterna!

Lärlingsutbildning erbjuds i mån av 

plats på skolan och på ett företag.
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Få arbetslivs- 
erfarenhet



20 2122

Är vi skolan för dig?  

Lär känna oss genom att besöka ett av våra öppna 

hus eller prova på att vara elev för en dag. Hör av dig 

till oss så ordnar vi något som passar dig.

Öppet hus-datum

info.linkoping@framtidsgymnasiet.se 

www.framtidsgymnasiet.se 

013 - 20 29 60

Attorpsgatan 9 

582 73 Linköping

   KOM OCH HÄLSA PÅ!

Besök oss på Framtidsdagen  

På Framtidsdagen vill vi visa det vi är bra på, att hjälpa ungdomar 

att hitta en riktning i livet. Vi visar också upp våra verkstäder, 

bjuder på mat och aktiviteter. Du får möjlighet att träffa elever  

och lärare på skolan liksom representanter från branscherna  

och gamla elever som kommer på besök.  GÖR PRAKTIK UTOMLANDS

Framtidsgymnasiet samarbetar med företag i Italien, Spanien, 

Frankrike och Tyskland där du som elev kan göra utlandspraktik. 

Praktiken är oftast i tre veckor och du får lära dig mycket om dig själv 

och ditt yrke. Alla elever har möjlighet att söka utlandspraktik.

Även praktikperioder kring tre 

månader kan erbjudas för dig 

som inte får ett fast jobb direkt 

efter studenten. Genom praktik 

på ett företag utomlands får du 

mer erfarenhet och chansen till 

ett fast jobb i Sverige eller något 

av länderna vi arbetar i ökar.

Projekten finansieras inom 

ramen för ERASMUS+ via 

Europeiska Unionen vilket gör 

att du inte behöver betala för 

resor, boende, mat eller support 

på platsen. Du tas om hand av 

våra samarbetspartners som 

är av högsta kvalitet. De väntar 

på att du kommer, så vänta inte 

med att söka!
With the support of the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

*Till följd av covid19 kan våra öppna hus bli digitala eller bokningsbara då vi förhåller oss till rådande riktlinjer. 
Håll utkik på vår hemsida där vi löpande uppdaterar information om våra öppna hus och prova på dagar.

*

  Vill du få info om våra öppna hus och annat kul som 

händer på skolan? Gör en intresseanmälan så håller vi 

dig uppdaterad. Fota QRkoden med din mobilkamera 

så kommer du direkt till intresseanmälan. 
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ATTORPSGATAN 9

582 73 LINKÖPING 

INFO.LINKOPING@FRAMTIDSGYMNASIET.SE 

WWW.FRAMTIDSGYMNASIET.SE 

013 - 20 29 60

LINKÖPING

  ÖPPET HUS-DATUM*

  FRAMTIDSDAGEN*
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