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ELEV FÖR  

EN DAG

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



Marie Cervin, Rektor 

marie.cervin@framtidsgymnasiet.se 

031  704 17 73

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 och du kommer att spendera 

mycket av din tid i våra verkstäder. 

 

Vi har en skön stämning på skolan, där 

alla umgås med alla. Våra lärare är mer 

än bara lärare, många elever tycker 

att de också känns som kompisar som 

man kan fika ihop med på rasterna.

Det tycker jag är fantastiskt, då är det 

också lättare att be sin lärare om extra 

hjälp om man behöver det.   

 

Vi har ett nära samarbete med många 

företag i Göteborg där du får chans att 

göra APL, arbetsplatsförlagt lärande. 

Du får komma ut till en arbetsplats 

och öva på det du lärt dig i skolan, men 

också känna hur det är att jobba på rik

tigt. Vi är snabbaste vägen till ett jobb!

Välkommen till Framtidsgymnasiet!

 VÄLKOMMEN TILL

 FRAMTIDSGYMNASIET!
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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.



 EL- OCH ENERGI-

 PROGRAMMET

 INRIKTNING

Vill du jobba som elektriker eller  

larminstallatör?  

På El och energiprogrammet får du 

lära dig allt du behöver för att kunna 

jobba inom branschen direkt efter 

gymnasiet. På vår inriktning elteknik 

får du lära dig hur man gör olika elin

stallationer i hus och i industrin. 

 

Här på Framtidsgymnasiet kommer du 

att arbeta på riktigt. Under din utbild

ning hos oss kommer du jobba mycket 

i våra verkstäder. Där kommer du lära 

dig hur man installerar elanläggningar 

och eldistributionsnät och hur man 

bygger ett datanät.    

 

Här får du 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. 

Jobbutsikter 

Efter gymnasiet är du utbildad elek

triker, en bransch där det finns många 

jobb. Du kommer kunna få jobb som 

installationselektriker, hissmontör, 

eltekniker, kontaktledningsmontör 

eller larmtekniker.

Få praktisk  
erfarenhet

 ELTEKNIK
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 INDUSTRITEKNISKA

 PROGRAMMET 

Vill du lära dig att svetsa och få jobb 

direkt efter studenten?  

På vårt program industritekniska får 

du lära dig olika svetstekniker och 

plåtbearbetning.   

 

Under din utbildning kommer du att 

jobba mycket praktiskt ute i våra 

verkstäder. Du får öva på att hitta olika 

lösningar på situationer du stöter på. 

Då utvecklar du din förmåga att lösa 

problem. Det hjälper dig att kunna 

jobba inom industrin även om bran

schen eller arbetssätten förändras.   

 

Det är viktigt att man är bra på att 

samarbeta om man jobbar inom indu

striell produktion. Därför kommer du 

också att få träna upp din sociala för

måga hos oss, så att du blir riktigt bra 

på att jobba i grupp med andra. 

Här får du 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.   

 

Jobbutsikter  

Efter gymnasiet kan du jobba som 

svetsare, ett yrke där det finns många 

jobb. Du kan också jobba utomlands 

som godkänd, internationell svetsare.

Industri Bas 

Vi erbjuder också Industri Bas som 

är ett utbildningspaket som du läser 

under max två år och ska göra dig 

som elev anställningsbar i arbetslivet. 

Utöver de praktiska kurserna studerar 

du svenska och matematik.

Mycket tid 
 i verkstaden

 INRIKTNING
 SVETSTEKNIK
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 VVS- OCH FASTIGHETS-

 PROGRAMMET 

Vill du jobba som fastighetsskötare 

eller bovärd?  

Tycker du att tekniska system i fastig

heter låter kul? På VVS och fastighets

programmet får du en yrkesexamen 

och kan börja jobba direkt efter  

gymnasiet.   

 

På vår inriktning fastighet får du lära 

dig att ansvara för drift, underhåll  

och skötsel av de olika delarna i en  

fastighet. Det kan till exempel handla 

om VVS, värme och ventilation och  

larmanläggningar. Du får också lära 

dig hur man optimerar energi så att 

man inte slösar bort energi i onödan.  

 

Under utbildningen kommer du att 

träna upp din sociala förmåga och 

känsla för service, eftersom många 

yrken omfattar kontakter med 

företagare och kunder. Det kommer att 

göra det enklare för dig att ha kontakt 

och samarbeta med andra.  

 

Här får du 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.   

 

Jobbutsikter  

Efter gymnasiet har du en yrkes

examen och kan börja jobba direkt. 

Exempel på yrken kan vara fastighets

skötare, fastighetstekniker, bovärd 

eller fastighetsförvaltare.

 INRIKTNING

Få arbetslivs- 
erfarenhet

 FASTIGHET
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 SAKNAR DU

 GYMNASIEBEHÖRIGHET? 

Tillsammans, för  
att nå dina mål
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Saknar du några betyg från  

grundskolan?  

Om du inte har alla betyg från grund

skolan så kan du läsa in de ämnen du 

behöver hos oss. Vi kollar vad du kan 

inom de ämnen du saknar betyg i och 

hjälper dig att komplettera ditt betyg.

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 oss efter 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!
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Saknar du vissa betyg från grund- 

skolan och vill läsa ett yrkesprogram?  

Då kanske programinriktat val (IMV) 

kan passa dig. 

För att gå här ska du: 

• sakna behörighet till ett visst  

   nationellt program.

• ha godkända grundskolebetyg  

   i svenska eller svenska som 

   andraspråk. 

• ha godkända betyg i engelska eller  

   matematik och i minst fyra andra 

   ämnen eller godkända betyg  

   i engelska och matematik och i minst 

   tre andra ämnen. 

Du läser samma kurser som redan 

behöriga, skillnaden är att du också 

läser in de grundskolämnen du saknar 

för behörighet till ett yrkesprogram. 

Under ditt första år läser du klart de 

ämnen från grundskolan som du  

behöver för att bli behörig på ett  

nationellt program.  

Vi hjälper dig och bestämmer  

tillsammans hur vi lägger upp din 

utbildning. Våra lärare finns alltid  

där och stöttar dig. 

 PROGRAMINRIKTAT VAL

 (IMV)

Vi hjälper  
dig i din takt



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. 

 YRKESINTRODUKTION

 (IMY)

Bransch- 
 samverkan
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Behovsanpassad  
utbildning

 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.  

 (IMS)

19



Individuell  
studieplan

 INDIVIDUELLT ALTERNATIV

Saknar du flera betyg från grund- 

skolan för att bli behörig till gymnasiet?  

Då kan individuellt alternativ passa 

dig. Efter utbildning kan du gå vidare 

till yrkesintroduktion, ett gymnasie

program eller börja jobba. Du kommer 

att läsa svenska och andra kurser från 

grundskolan. 

Hur går det till? 

Om du söker IMA kommer du och dina 

vårdnadshavare att kallas till en inter

vju under sommaren.  

 

När du sedan börjar hos oss tar vi 

tillsammans fram en plan för hur din 

utbildning kommer se ut. Vi utgår från 

vad du kan och tar det därifrån. Våra 

lärare finns alltid nära till hands om du 

behöver extra stöd.

 (IMA)
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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

goteborg@framtidsgymnasiet.se 

www.framtidsgymnasiet.se 

031-703 12 84

Andra Långgatan 15 

413 28 Göteborg

   KOM OCH HÄLSA PÅ!
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17.00-19.0017.00-19.00

  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

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. 

*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.

*



ANDRA LÅNGGATAN 15

413 28 GÖTEBORG 

GOTEBORG@FRAMTIDSGYMNASIET.SE 

WWW.FRAMTIDSGYMNASIET.SE 

031-703 12 84

GÖTEBORG

  ÖPPET HUS-DATUM

14 JA
N15 O

K
T

17.00-19.0017.00-19.00

*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.

*


