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Karlshamn Fria Läroverk är skolan för

du möjlighet att träna under skoldagen,

studier och träning. Våra ledord när

helst flera gånger i veckan. Vi satsar också

Träning - för välmående och bättre studiefokus

det kommer till studier är lärarledd

på att du ska äta bra och näringsrik lunch

Våra program:

undervisning i en trygg inlärningsmiljö

varje dag.

+ Samhällsvetenskap - Medier, information och kommunikation

12

+ Naturvetenskap - Naturvetenskap

14

Med duktiga och engagerade lärare,

+ Ekonomi - Ekonomi

16

undervisning

+ El och energi - Dator- och kommunikationsteknik

18

utifrån det som enligt forskning leder till
bäst kunskapsutveckling.

av

hög

kvalitet,

bra

10

Vårt schema utgår från att fysisk

stämning och utrymme för träning

+ Försäljning och service

20

aktivitet gör att du mår bra, får mer ork

under

+ Hantverk - Frisör, barberare och hår- och makeupstylist (Yrkesutgång: Frisör)

22

och energi och därmed kan prestera så

förutsättningarna för en riktigt givande

bra som möjligt i dina studier. Därför har

gymnasietid och för en bra framtid!

skoldagen

får

du

de

bästa

Viktiga datum
Mer information och tider hittar du på vår hemsida. Där uppdaterar vi även ev. förändringar med anledning av Covid-19.
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Träning

Fysisk träning under skoldagen ger
energi och stärker förmågan till
koncentration och uthållighet.

|

Studier

Lärarledd undervisning i en
trygg inlärningsmiljö, med
fokus på kunskapsutveckling.
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(Glöm inte att ansöka om ledighet från din skola om du vill delta i våra aktiviteter som pågår under skoltid)

Har du frågor eller vill hälsa på?
Kontakta vår Studie- och yrkesvägledare, Christina Persson
christina.persson@laroverken.se | 070 – 265 01 43
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Dina studier
- för kunskapsutveckling
och resultat
Det viktigaste för oss är att du ska lyckas med dina

Vi erbjuder varje vecka extra studiepass i matematik,

gymnasiestudier. För att du ska lära dig så mycket som

svenska och engelska och du kan också få hjälp med

möjligt och nå bästa möjliga resultat, arbetar vi med

exempelvis studieteknik. De extra studiepassen är bra att

lärarledd undervisning, tydliga instruktioner och

gå på när man vill lägga i en extra växel och satsa på att

kontinuerlig feedback. På schemat har vi också

nå högre betyg i någon kurs eller om man behöver extra

sammanhållna lektionspass vilket innebär att en och

studietid för att klara kunskapskraven i en kurs.

”Fria Läroverkens koncept är
förankrat i forskning och det är
något jag som lärare uppskattar.
Jag kan se hur sättet vi arbetar
på gynnar eleverna och att det
vi gör skapar värde. Jag kan stå
bakom hur vi arbetar här till
hundra procent.”
Henrik Jönsson
Legitimerad lärare och förstelärare
vid Fria Läroverken

samma lektion kan innehålla föreläsning, grupparbete,
diskussion och praktiska övningar. Du får mycket tid

Vad säger forskningen?

med din lärare vilket innebär att det alltid finns hjälp

Forskningen visar att framgångsrika skolor som arbetar

att få för att komma vidare.

systematiskt med en trygg studiemiljö, ordning och reda,
lärarledd undervisning, höga förväntningar samt fokus på

På Karlshamn Fria Läroverk har vi höga förväntningar på

kunskapsutveckling och sociala förmågor, har starka

dig och du kan ha höga förväntningar på oss. Med tydliga

positiva effekter. Forskningen visar också att elevers

förhållningsregler skapar vi gemensamt arbetsro och en

inlärning gynnas av traditionella inlärningsmetoder som

trygg skola. I en lugn skolmiljö med höga för-

kontinuerlig repetition, tydliga arbetsuppgifter, förhör och

väntningar och ordning och reda får våra lärare

tät uppföljning.1 2

Ambitiösa
studier
handlar
om:om:
Dina studier
på Fria
handlar
• Tydlighet kring kunskapskraven och höga förväntningar

• Höga ambitioner för APL på yrkesprogrammen

• Lärarledd undervisning

• Samverkan med lokalt näringsliv och högskola

• Undervisningsmetoder som gynnar inlärning

• Mål, planeringar, uppföljningar och resultat finns
tillgängliga digitalt för eleven

• Kontinuerlig uppföljning och återkoppling

maximalt med utrymme att ägna sig åt undervisning
och att utmana eleverna att fördjupa sina tankar och
resonemang.

1.

Skolinspektionens rapport 2020 Skolors arbete med trygghet och studiero (skol-

inspektionen.se)
2.

Clark, Richard E. m.fl. 2012.”Putting Students on the Path to Learning: The Case for Fully

Guided Instruction”, American Educator, Spring: 6–11. Hattie, John. 2012. ”Visible Learning
for Teachers: Maximizing Impact on Learning. London: Routledge.
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KAMPEN

studenten

Fria Läroverkens traditioner

påskjakten

K

arlshamn Fria Läroverk kännetecknas av studier och träning – och av bra
stämning, roliga traditioner och sammanhållning.

show your true
colors
sport-up-day

Under skolterminerna har skolan olika traditioner och

tävlingar på skolan och både personal och elever klär ut

trivselaktiviteter utanför schemat då eleverna får tillfälle

sig. Samma sak gäller på Lucia och vår egen Ugly

att lära känna varandra bättre och ha roligt tillsammans.

Christmas Sweater Day. Julavslutningen firas ofta med en

dance challenge

klassturnering och under vårterminen genomförs flera
”FRIA-kampen” går som en röd tråd genom de tre

andra traditioner som Fria Maskerad, Fria Dance

gymnasieåren och inleds redan första veckan på skolan,

Challenge, Sport-up-day eller Show your true colors.

med olika uppstartsaktiviteter för alla nya ettor. FRIA-

Påsken är också en speciell tid på skolan och den sista

kampen består av olika tävlingar och uppdrag som ger

skoldagen före påsklovet arrangeras den traditionella

poäng till din klass. Poängställningen summeras i årskurs

Påskjakten.

maskerad
klassturnering

3 och den vinnande klassen åtnjuter ”VIP-behandling” i
Studenttraditionerna kan se lite olika ut år från till år men

att välja utspringsordning och att sitta vid honnörsbordet

omfattar exempelvis poängjakt och den traditionella

under studentlunchen.

studentlunchen med tal, spex och fest innan det är dags
för studentutspringet. Studenten är en fantastisk dag när

Under hösten engagerar den så kallade ”FRIA-

vi, våra elever och deras familjer firar att eleverna kommit

utmaningen” alla på skolan. På Halloween vet man inte

i mål och att den ljusnande framtid nu ligger framför dem!

vad som kan hända… Då är det olika aktiviteter och

6

ugly christmas
sweater day

halloween
Med reservation för ändringar och lokala variationer. Fler aktiviteter finns.

samband med studenten. Det kan till exempel handla om

utmaningen

kick off
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Elevröst om
Fria Karlshamn
P

å Karlshamn Fria Läroverk välkomnar vi varje år i augusti en grupp nervösa, förhoppningsfulla och glada ungdomar som ska börja på gymnasiet. Under sina tre år hos oss

hinner de utvecklas mycket, både kunskapsmässigt och som personer. När de tar studenten är de
unga vuxna som har fått nya vänner för livet och som är väl förberedda för att ta nästa steg i livet,

”Jag älskar allting
med skolan men
mest är det nog den
familjära känslan
eftersom det här är
en mindre skola.”

vare sig det är vidare till högskolan eller till yrkeslivet. Här kan du läsa om Estelle som är elev hos
oss nu och läser Ekonomiprogrammet.

Estelle går första året på Ekonomiprogrammet på
Fria Karlshamn. Hon är en sann entreprenör och
driver ett eget företag inom e-handel som säljer
hästutrustning men också kläder och accessoarer
med hästinspiration.

Varför valde du Fria?

Hur ser en typisk dag på Fria ut?

– Av de skolorna som jag tittade på när jag
skulle välja gymnasium så var det här den
mest personliga vad jag kunde se. Här
kunde man tillmötesgå mina önskemål om
att tenta av en del kurser för att få ett mer
öppet schema så att jag också kan fokusera
på min träning med hästarna och mitt

– Jag börjar mina lektioner lite olika tider
på morgonen. Mitt favoritämne är
historia men jag gillar också de ämnen
som är speciella för just mitt program,
som till exempel entreprenörskap.

företag.
Namn: Estelle Nerö
Ålder: 16
Gör idag: Läser Ekonomiprogrammet på
Karlshamn Fria Läroverk, hästägare och
dressyrryttare, entreprenör med eget
e-handelsföretag.

8

Foto: Cecilia Jägenmark

Vad tycker du är bra med skolan?

– Jag älskar allting med skolan men mest är
det nog den familjära känslan eftersom det
här är en mindre skola. Det känns aldrig
stressigt här, lärarna stämmer alltid av att
alla är med och är det någon som inte
hänger med så får man uppbackning och
hjälp. Jag tycker att det är väldigt bra
arbetsro på lektionerna och det ger verkligen
möjlighet att koncentrera sig och fokusera på
studierna. Det är verkligen en toppenskola!

Fria har ju inte någon egen matsal så vi
har matkort och går ut och äter lunch på
stan och det tycker jag fungerar mycket
bra. Efter lunch är det lektioner igen och
sen är skoldagen slut. Vi slutar inte så
sent och skolan kan också anpassa tiden
lite om någon har en speciell buss att
passa.
Vad vill du göra i framtiden?

– Min ambition efter gymnasiet är att läsa
marknadsföring och gärna e-handelsrelaterade ämnen på högskolan eller
universitet. Målet är att jag ska kunna
livnära mig som entreprenör på mitt
företag.

9
Foto: Cecilia Jägenmark

D in

Träning
- för välmående och
bättre
studiefokus
Din träning.

-

t vå olik a val möjligheter

Öppen träning

Träningstillval

För dig som vill träna för att

För dig som vill kombinera studier

må bättre och prestera bättre i

med träning på din egen nivå. Du

skolan, utan att det kopplas till

tränar två till tre pass i veckan med

kurser och betyg. Varje vecka

idrottskurser som individuellt val

erbjuds träningspass utanför

(200-300 p). Vi erbjuder följande

ordinarie schema och du deltar

två träningstillval som du kan läsa

således valfritt i de öppna

mer om här nedan.

träningspassen som skolan
anordnar, utanför poängplanen.

+ Fys och hälsa
+ Ishockey

Fys och hälsa
Träningstillvalet Fys och hälsa passar alla, oavsett om
du tränar för hälsans skull eller siktar på en karriär som
personlig tränare eller elitidrottare. Våra instruktörer
hjälper dig att lägga upp ett träningsprogram utifrån dina
förutsättningar och mål med utrymme för både styrke- och

Träning gör hjärnan mer kreativ, fokuserad och anpass-

Vad säger forskningen?

konditionsträning. Du får också en teoretisk grund-

ningsbar. Den som regelbundet tränar och utmanar sin
Fysisk aktivitet och träning gör din hjärna mer kreativ,
kropp förbättrar både sin hälsa och inlärningsförmåga.
fokuserad och anpassningsbar. När du får in regelUtgångspunkten hos Karlshamn Fria Läroverk är därför
bunden träning i din vardag förbättrar du både ditt
att träning ska vara en naturlig del i skolans vardag.
välmående, din hälsa och din inlärningsförmåga.

Forskningen visar att hjärnan kan utvecklas i en positiv

utbildning kring kroppen och träning.

Bland våra elever finns både elitidrottare och de som
På Karlshamn Fria Läroverk går det både elitidrottare och
aldrig har hållit på med träning. Vårt mål är att alla ska
de som aldrig har hållit på med träning. Vår
kunna utgå från sin egen nivå och hitta en träningsform
ambition är att alla ska kunna hitta en träningsform
att utvecklas inom. Vi uppmuntrar därför alla våra elever
som passar och att träningen ska bli en naturlig del
att ta vara på möjligheten att träna under skoldagen,
i vardagen. Vi uppmuntrar alla att ta vara på
antingen på öppna träningspass eller inom ramen för det
möjligheten att träna under skoldagen.
individuella valet. Träningspassen ligger oftast på förmiddagen för att skapa de bästa effekterna för skolarbetet.
Vällagad och näringsrik mat hjälper kroppen att må bra,
orka och prestera och vi vill att alla äter en bra lunch.
Nära kopplat till fysisk träning är kosten. Vällagad och
Därför får du som elev på Karlshamn Fria Läroverk ett
näringsrik kost hjälper kroppen att må bra, orka och
matkort som gör att du kan välja mellan ett antal olika
prestera och vi vill att alla äter en bra lunch. Hos oss får
lunchrestauranger i skolans närhet. Vi har också ett helt
du ett matkort som gör att du kan välja mellan ett antal
nytt träningsgym på skolan som stod klart hösten 2021
olika lunchrestauranger i skolans närhet.
som du som elev kan använda både under och utanför
skoltiden.
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tr äning

riktning med hjälp av regelbunden pulshöjande träning.
Forskningsstudier indikerar också att fysisk aktivitet under
Vad säger forskningen?
skoldagen har positiva effekter på minnet, inlärnings- och
Forskningen visar att hjärnan kan utvecklas i en positiv
koncentrationsförmågan samt beteende i klassrummet.
riktning med hjälp av regelbunden pulshöjande träning.
Forskningen understryker dessutom betydelsen av fysisk
Det finns också studier som visar att fysisk aktivitet under
aktivitet i skolåldern eftersom det har positiva hälsoeffekter
skoldagen har positiva effekter på minnet, inlärnings- och
på lång sikt.3
koncentrationsförmågan samt beteende i klassrummet.

Träningen utgår från gym där du har tillgång till all den

Forskningen understryker dessutom betydelsen av fysisk

Mörrum Hockey. Vi tränar på Jössarinken

aktivitet i ung ålder eftersom det har positiva hälsoeffekter

och instruktör är den tidigare lands-

Hansen,
på
långAnders.
sikt.32016. Hjärnstark – Hur motion och träning stärker din hjärna. Bonnier:

lagsspelaren Marcus Paulsson.

utrustning du behöver för att träna på skoltid.

Ishockey
Vår ishockeyutbildning erbjuds i samarbete med

3

Stockholm. Álvarez-Bueno m.fl. 2017. “Academic Achievement and Physical Activity: A

Meta-analysis”, Pediatrics 140: e20171498. Budde, m.fl. 2008. “Acute coordinative exercise
improves attentional performance in adolescents.” Neuroscience Letters 441: 219–223.
Harvey, Susan P. m.fl. 2018. “The Effects of Physical Activity on Learning Behaviors in
3
Elementary
School2016.
Children:
A Randomized
Controlled
Trial.” stärker
Contemporary
School
PsyHansen, Anders.
Hjärnstark
– Hur motion
och träning
din hjärna.
Bonnier:

Våra program går att kombinera med samtliga träningstillval.

chology.
Mura,
Gioia m.fl. m.fl.
2015.
“Effects
of School-Based
Physical
Activity Interventions
Stockholm.
Álvarez-Bueno
2017.
“Academic
Achievement
and Physical
Activity: A on
Cognition and Academic
A Systematic
Review.”
CNS
& Neurological
Meta-analysis”,
Pediatrics Achievement:
140: e20171498.
Budde, m.fl.
2008.
“Acute
coordinative Disorder
exercise
-improves
Drug Targets
14: 1194-1208.
attentional
performance in adolescents.” Neuroscience Letters 441: 219–223.
Harvey, Susan P. m.fl. 2018. “The Effects of Physical Activity on Learning Behaviors in
Elementary School Children: A Randomized Controlled Trial.” Contemporary School Psychology. Mura, Gioia m.fl. 2015. “Effects of School-Based Physical Activity Interventions on
Cognition and Academic Achievement: A Systematic Review.” CNS & Neurological Disorder
- Drug Targets 14: 1194-1208.

Namn: Jonathan Månsson
Ålder: 20
Gör idag: Anställd, driver eget företag
och spelar ishockey

”Idag jobbar jag heltid på
det företag som jag hade
APL på, spelar ishockey i
Mörrum Hockey och har
nyligen startat ett eget
företag.”
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poängplan

Samhällsvetenskap
gymnasiegemensamt

1150

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

programgemensamt

300

Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

50
200
50

gymnasiearbete

100

inriktning

Medier, information och kommunikation 350

journalistik, foto, film och ljud samt grafisk design och kommunikation. Vi undersöker hur vi med hjälp av kanaler och medier som Youtube och podcasts både
kan förändra, utveckla och påverka samhället med hjälp av deras förmåga till
stor och snabb spridning. Under utbildningen utvecklar du även ditt skrivande
och dina kunskaper i olika digitala medier. Dessutom får du genom skarpa
projekt använda dina kunskaper praktiskt och skapa kontakter med yrkesgrupper och branscher inom din inriktning.

400

+ Maxa - Meritvärde
Engelska 7
Moderna språk

”Jag trivs jättebra på
Fria eftersom jag vet
att jag kan prata med
mina lärare. Dom
lyssnar och finns där
när man behöver hjälp.
Träningen är också bra
och jag får möjlighet
att utvecklas tack vare
mina tränare.”
Oliver Månsson
Samhällsvetenskapsprogrammet

12

+ Programfördjupning

100
100
50
50
100

individuella val

Inriktning: Medier, information och kommunikation

läser om ledarskap, gruppdynamik samt psykologi och fördjupar dig inom

100
100
100
50

Samhällskunskap 2
Entreprenörskap
Filosofi 2
Psykologi 2b
Ledarskap och organisation

Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred utbildning där du exempelvis

Journalistik, reklam och information
Medieproduktion 1
Medier, samhälle och kommunikation 1
Psykologi 2a

+ Träning/Estet

200
100
100

200

Idrott och hälsa 2
Fotografisk bild 1

100
100

+ Träningstillval

200

Idrott och hälsa 1 - specialisering
Idrott och hälsa 2 - specialisering

100
100

Fler valmöjligheter finns. Med reservation för ändringar.
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poängplan

Naturvetenskap
gymnasiegemensamt
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

programgemensamt

450

Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk

100
150
100
100

gymnasiearbete

100

inriktning

400

Naturvetenskap

Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

100
100
100
100

+ Programfördjupning

200

Programmering 1
Matematik 5

Naturvetenskap
Inriktning: Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som tycker om naturvetenskap och
matematik och vill ha en bred gymnasieutbildning som öppnar alla dörrar till
kommande studier, exempelvis om du vill bli läkare, veterinär, astronom eller
vaccinforskare. Vårt program kännetecknas av att utbildningen bedrivs verklighetsnära. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med laborationer,
workshops, studiebesök och exkursioner. Du får också lära dig att tänka kritiskt,
att föra logiska resonemang och att kunna tillämpa olika teorier i praktiken.

1150

100
100

individuella val
+ Maxa - Meritvärde

”Vetenskap om din
natur, det är allting
som har med dig och
din verklighet att göra.
Hela vägen ner på
atomnivå.”

Engelska 7
Moderna språk

+ Träning/Estet

200
100
100

200

Idrott och hälsa 2
Fotografisk bild 1

100
100

+ Träningstillval

200

Idrott och hälsa 1 - specialisering
Idrott och hälsa 2 - specialisering

100
100

Fredrik Karén
Lärare på Naturvetenskapliga
programmet

Fler valmöjligheter finns. Med reservation för ändringar.
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poängplan

Ekonomi
gymnasiegemensamt

1250

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

programgemensamt

350

Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1

100
100
100
50

gymnasiearbete

100

inriktning

300

Ekonomi

Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

100
100
100

programfördjupning
+ Entreprenörskap
Entreprenörskap
Medier, samhälle och kommunikation 1
Ledarskap och organisation

Ekonomi

+ Maxa - Meritvärde
Engelska 7
Moderna språk

På vårt Ekonomiprogram lär du dig hur företag och organisationer fungerar
till ekonomi och hur det går till att starta företag. Utbildningen kännetecknas
av att vi varierar undervisningen genom att blanda traditionella lektioner med
verklighetsbaserade fall, studiebesök, gästföreläsningar och

100
100
100

individuella val

Inriktning: Ekonomi

och vad juridik är. Du lär dig även om människors beteende när det kommer

300

”FRIA är en familjär
skola som tillgodoser de
individuella behoven.”

olika praktiska övningar, i högre grad än vad som är vanligt på traditionella

Estelle Nerö

ekonomiutbildningar på gymnasiet. Du blir väl förberedd för vidare studier

Ekonomiprogrammet

+ Träning/Estet

200
100
100

200

Idrott och hälsa 2
Fotografisk bild 1

100
100

+ Träningstillval

200

Idrott och hälsa 1 - specialisering
Idrott och hälsa 2 - specialisering

100
100

och du får en inblick i de olika yrken som en ekonomiutbildning kan leda till.

Fler valmöjligheter finns. Med reservation för ändringar.
*Utökad kurs
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poängplan

El och energi
gymnasiegemensamt

600

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100
50
100
100
50
50
50
100

programgemensamt

400

Datorteknik 1a
Elektromekanik
Mekatronik 1
Energiteknik 1

100
100
100
100

gymnasiearbete

100

inriktning

Dator- och kommunikationsteknik

400

Dator- och nätverksteknik
Elektronik och mikrodatorteknik
Kommunikationsnät 1
Nätverksteknik

100
100
100
100

+ Programfördjupning

800

Entreprenörskap
Programmering 1
Programmering 2
Tilämpad programmering
Servicekunskap
Personlig försäljning
Digital kommunikationsteknik
Gränssnittsdesign

El och energi

individuella val
+ Maxa - Behörighet

Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik

Vårt El -och energiprogram är en IT-utbildning som blandar praktiska, teoretiska
och ämnesövergripande lektioner. Du får kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem
och lär dig även om informationssäkerhet. Här utvecklas även din förmåga att
arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker.
Om du funderar på att läsa vidare på högskolan efter studenten kan du skaffa
dig den behörighet som krävs via individuellt val.

100
100
100
100
100
100
100
100

”Jag valde El- och
energi eftersom jag
har stort intresse för
datorer. Vi får arbeta
mycket praktiskt och
fritt på programmet.”

Svenska 2
Svenska 3*
Engelska 6

+ Träning/Estet

300
100
100
100

200

Idrott och hälsa 2
Fotografisk bild 1

100
100

+ Träningstillval

200

Idrott och hälsa 1 - specialisering
Idrott och hälsa 2 - specialisering

100
100

Albin Neuman
El- och energiprogrammet

Fler valmöjligheter finns. Med reservation för ändringar.
*Utökad kurs.
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poängplan

Försäljning & service
gymnasiegemensamt

600

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100
50
100
100
50
50
50
100

programgemensamt

900

Entreprenörskap
Personlig försäljning 1
Servicekunskap 1
Praktisk marknadsföring 1
Affärsutveckling och ledarskap
Branschkunskap inom handel
Handel och hållbar utveckling
Information och kommunikation 1
Inköp 1

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Försäljning och
service nyhet
Inriktning: Försäljning och service

Försäljnings- och serviceprogrammet passar dig som är intresserad av

gymnasiearbete

100

Programfördjupning

700

Entreprenörskap och företagande
Personlig försäljning 2
Praktisk marknadsföring 2
Handel- specialisering
Svenska 2/SvA 2
Retorik
Företagsekonomi 1

100
100
100
100
100
100
100

individuella val

200*

+ Maxa - Behörighet
Svenska 3
Engelska 6
Engelska 7
Matematik 2a

100
100
100
100

+ Träningstillval
Idrott och hälsa 1 – specialisering
Idrott och hälsa 2 – specialisering
Idrott och hälsa 2

100
100
100

+ Estet
Estetisk verksamhet

100

att arbeta med företagande, marknadsföring och försäljning efter gymnasiet.
Under utbildningen lär du dig grunderna i marknadsföring och försäljning
och du får också möjlighet att prova på att starta och driva eget företag inom
Ung Företagsamhet, själv eller tillsammans med andra elever.

Fler valmöjligheter finns. Med reservation för ändringar.
Fler valmöjligheter finns. Med reservation för ändringar.
*Valbara totalt 200 p.
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poängplan

Hantverk
gymnasiegemensamt

600

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100
50
100
100
50
50
50
100

programgemensamt

400

Entreprenörskap
Hantverk introduktion
Tradition och utveckling

100
200
100

gymnasiearbete

100

inriktning

500

Frisör

Frisör 1
Material och miljö

200
100

+ Programfördjupning

900

Frisör
Frisör
Frisör
Frisör
Frisör

2
3
4
5
6a

200
200
200
100

individuella val
+ Maxa - Behörighet
Svenska 2
Svenska 3*
Engelska 6

Hantverk

Inriktning: Frisör, barberare och hår- och makeupstylist (Yrkesutgång: Frisör)

På vårt Hantverksprogram med yrkesutgången Frisör får du utveckla kunskaper
inom modern hårvård. Vi varvar teori med praktiskt arbete genom att arbeta
både på dockor, modeller och riktiga kunder i skolans egen salong. Frisöryrket
ställer krav på dig att vara öppen och serviceinriktad, något du tränas i under
hela utbildningen. Skolan har ett nära samarbete med branschen och våra
leverantörer. Varje läsår bjuder vi in föreläsare från frisörbranschen samt handledare från praktikplatser för att ge dig inblick i vad som händer i branschen.
Vi erbjuder Toupéma Belgals certifiering med diplom inom hårförlängning.

+ Träning/Estet

” Min högsta dröm har
alltid varit att bli frisör.
Programmet har en bra
sammanhållning och en
familjär känsla som jag
gillar. Jag gör APL på
en salong i stan och där
fördjupar jag mina
kunskaper.”

Med den certifieringen kan du direkt efter din utbildning utföra hårförlängning

Lisa Mejerblad

på kunder ute på salong.

Hantverksprogrammet

300
100
100
100

200

Idrott och hälsa 2
Fotografisk bild 1

100
100

+ Träningstillval

200

Idrott och hälsa 1 - specialisering
Idrott och hälsa 2 - specialisering

100
100

Fler valmöjligheter finns. Med reservation för ändringar.
*Utökad kurs.
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@friakarlshamn

/friakarlshamn

Kungsgatan 61 | 374 38 Karlshamn | 070 – 265 01 43
karlshamn@laroverken.se | www.karlshamn.laroverken.se

