
Gymnasiegemensamma ämnen (600p) År 1 År 2 År 3

Engelska 5 100p

Historia 1a1 50p

Idrott och hälsa 1 50p 50p

Matematik 1a 100p

Naturkunskap 1a1 50p

Religionskunskap 1 50p

Samhällskunskap 1a1 50p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100p

Programgemensamma ämnen (700p)

Hälsopedagogik   100p

Kommunikation 100p

Lärande och utveckling 100p

Människors miljöer 100p

Naturkunskap 1a2 50p

Pedagogiskt ledarskap 100p

Samhällskunskap 1a2 50p

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100p

Inriktningar (300p)

Pedagogiskt arbete 200p

Socialt arbete 100p

Programfördjupningar (600p)

Socialt arbete 2 100p

Bevakning och säkerhet 150p 150p

Vardagsolyckor eller Engelska 6 100p

Etincitet och kulturmöten eller Svenska 3 100p

Individuellt val och Gymnasiearbete (300p)

Gymnasiearbete   100p

Individuellt val 100p 100p

Elev för en dag
Hos oss har du möjigheten att vara ”Elev för en 
dag”. Det innebär att du går tillsammans med en 
klass under  några timmar där du är med på samma 
lektioner som Alléskolans elever. 

Prata och boka tid hos din tudie- och yrkesvägledare. 

Öppet Hus 
- lördag 22 oktober & tisdag 24 januari
Under läsåret kommer vi bjuda vi in till Öppet Hus 
vid två tillfällen. En bra möjlighet för dig att se och 

information hittar du på vår hemsida. 

Inspirationsdag/kväll 
Håll utkik på vår hemsida vilka program som bjuder 
in till spännande aktiviteter under året!

Ditt Individuella val
Här väljer du kurser som du är intresserad av eller 
som kompletterar din utbildning. Du får välja en kurs 
till årskurs 2 och en kurs till årskurs 3. 

Under årskurs 1 och 2 kommer du att få mer 
information om dina individuella val.

Högskolebehörighet
Från och med höstterminen 2023 gäller nya 
bestämmelser för att elever på yrkesprogram ska 
få möjlighet att läsa kurser för grundläggande 
högskolebehörighet* inom ramen för programmet 
alternativt som utökade kurser.  

* EN6, SV2/SVA2 och SV3/SVA3

* ingår ej i ordinarie studieplan för NIU eller RIG-elever

POÄNGPLAN - VÄKTARE
PÅ BARN OCH FRITIDSPROGRAMMET


