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Välkommen till
Arlandagymnasiet

olans elever och personal.

skola

Arlandagymnasiet rustar dig för framtiden. Vi erbjuder ett brett utbud
av unika utbildningsvägar oavsett om du har siktet inställt på ett jobb
direkt efter gymnasiet eller på att studera vidare.

P

å Arlandagymnasiet är kunskap och lärande i fokus, och som elev möts du av engagerade
lärare och skolpersonal. Undervisningen präglas av positiva och höga förväntningar, vilket
får dig att växa och utvecklas. Arlandagymnasiet är en plats för möten och gemenskap, där du
kommer att få kontakter för livet. För oss är det viktigt att du som elev känner dig stolt över
din skola och att din gymnasietid hos oss ger dig förutsättningar att ta dig dit du vill!

Högskoleförberedande program
Arlandagymnasiet erbjuder flera högskoleförberedande program med olika inriktningar, med
fokus på internationella och globala frågor, kreativitet och innovationskraft. De högskoleförberedande programmen på Arlandagymnasiet rustar dig inför dina vidare studier genom
att du får djupa ämneskunskaper och en god studievana.
Yrkesprogram
Våra yrkesprogram på Arlandagymnasiet har tät samverkan med arbetslivet, genom vilken du
som elev får värdefulla kontakter inför ditt framtida yrkesliv. På samtliga yrkesprogram finns
självklart möjlighet att läsa till grundläggande högskolebehörighet. Utöver det finns på flera av
våra yrkesprogram möjlighet att erhålla ett branschgodkänt certifikat inom ett specialområde,
vilket ökar dina möjligheter till jobb efter gymnasiet.
Idrottsspecialisering
För dig som vill satsa på din idrott under gymnasietiden
erbjuder Arlandagymnasiet nationell idrottsutbildning i
fotboll och handboll samt lokal idrottsutbildning i innebandy, ishockey och e-sport.
Engagemang
Arlandagymnasiet har flera elevföreningar som du kan
engagera dig i utifrån dina intressen. Några av de föreningar som finns på skolan är Skol-IF, musikföreningen
och FN-föreningen.

Certifierad FN-skola
Arlandagymnasiet är en certifierad FN-skola. Det innebär att vi
har åtagit oss att upprätthålla
den värdegrund
och de idéer om
mänskliga rättigheter
och solidaritet med
världens alla länder
som FN står för.

Möjlighet till
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Idrottsspecialisering

Ta dig
dit du vill
Vill du arbeta inom brand- och räddningsbranschen? Är
du intresserad av människors säkerhet i samhället och
risker som kan uppstå? Du drömmer kanske om att arbeta
som polis, militär, väktare eller brandman. Då är det barnoch fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete på
Arlandagymnasiet som du ska välja!

tbildningen Risk och säkerU
het på Arlandagymnasiet är
ett barn- och fritidsprogram med
inriktningen socialt arbete. På
programmet kan du välja mellan
profilerna Väktare och Brand
och räddning. Utbildningen
ger dig en yrkesexamen men
självklart även behörighet för
vidare studier på högskola och
universitet.

Utbildningen
Teoretiska studier i bland annat
psykologi, sociologi och kommunikation varvas med praktiska
övningar på fältet där du får
undervisning av personer som till
vardags arbetar inom bevakningsbranschen eller räddningstjänsten.

Årskurs 1
Under första året får du grundläggande kunskaper i sociala
processer och bemötande av
människor. Du kommer att få
inblick i branschen genom
studiebesök och inspirerande föreläsningar.
Du gör din första
Från nybörjare
till proffs genom APL-period (arbetsplatsförlagt lärande)
tre roliga år
på en arbetsplats.
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Årskurs 2
Andra året börjar du din profilering mot Väktare eller Brand
och räddning. Om du väljer att
studera till väktare kommer du
påbörja kursen Bevakning och
säkerhet under ditt andra år. Om
du istället väljer profilera dig mot
Brand och räddning kommer du
under ditt andra år påbörja kurser som Brand och räddning och
Vardagsolyckor. I profilkurserna
undervisas du av lärare med nära
anknytning till branschen. Under
ditt andra år gör du även mer
APL på en arbetsplats.
Årskurs 3
Sista året året gör du en längre
APL inom vald profil. Du får
nu på riktigt pröva på vad det
innebär att arbeta som väktare
eller inom räddningstjänsten!

Väktare

Brand och räddning

Väktarutbildningen hålls i nära samarbete med
branschen och möjligheten till jobb efter utbildningen
är mycket god. För att kunna genomgå utbildningen
finns uppställda krav på lämplighet. Efter avslutad
utbildning erhåller du som elev utbildningsbevis och
praktikintyg, vilka ökar dina chanser till ett bra jobb
direkt efter gymnasiet.

Profilen Brand och räddning sker i samarbete med
branschen, och du kommer efter avslutad utbildning
ha en god inblick och förståelse för vad brand- och
räddningsarbeten innebär inom kommunal räddningstjänst. Kunskaper om exempelvis hur man kan förebygga vardagsolyckor och förhindra brandförlopp är
kunskaper som är värdefulla oavsett vad ditt framtida
yrke blir!

år 1

Grundläggande
kunskaper om sociala
processer och bemötande
av människor.
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år 2

Profilering mot Väktare
eller Brand och
räddning.

år 3

Längre APL
inom vald profil.

Risk och säkerhet
programplan
Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a
Religionskunskap 1a
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
Gymnasiearbete

100

Programgemensamma
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människor och miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2

700
100
50
100
100
100
100
50
100

Inriktningskurser
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

300
200
100

Programfördjupning väktare
Bevakning och säkerhet
Historia 1a2
Idrott och hälsa 2
Svenska 3
Psykologi 1

600
300
50
100
100
50

Programfördjupning brand
och räddning
Brand och räddning
Vardagsolyckor
Historia 1a2
Idrott och hälsa 2
Svenska 3
Psykologi 1

600

Individuellt val
Engelska 6

100
100
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200
100
50
100
100
50

Profil Väktare

Ansökningskod: BFPEAVÄ-ARN
Profil Brand och räddning
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600
100
50
100
100
100
50
50
100

Ansökningskod: BFPEABR-ARN
ranlun d

efter gymnasiet
Efter barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt
arbete på Arlandagymnasiet står många dörrar öppna! Du
kan antingen välja att börja jobba direkt efter gymnasiet
eller att studera vidare till exempelvis polis eller brandman.

Jobb efter gymnasiet
Väktare
Personlig assistent

evaknings- och säkerhetsB
branschen har ett stort
behov av väktare och som exa-

god arbetsmarknad väntar
eller så kan du välja att studera
vidare till exempelvis polis eller
minerad väktare kan du i regel
brandman. I regionen, med
räkna med att få jobb direkt
närheten till Stockholm och
efter gymnasiet. Även inom
Arlanda flygplats, finns en stor
brand- och räddningsbranschen efterfrågan av kompetens inom
finns ett växande behov av olika brand- och räddningsbranschen
kompetenser som exempelvis
och bevakning- och säkerhetsdeltidsbrandmän och brandbranschen. Väljer du barn- och
män. Efter avslutad utbildning
fritidsprogrammet på Arlanda
gymnasiet är möjligheterna till
kan du antingen välja att gå
ut i arbetslivet direkt där en
jobb efter gymnasiet många!

Plugga vidare till
Polis
Ordningsvakt
Brandman
Brandkonsulent
Socionom
Yrkesmilitär
Flygplatskontrollant
Deltidsbrandman
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Plugga eller jobba

Arlanda Idrott

Idrottsutbildning på gymnasienivå- för dig
som vill satsa på både studier och idrott
Ta dig dit du vill!
Vill du satsa på din idrott utan att skolan
blir lidande? Vill du ha alla möjligheter
att studera vidare efter gymnasiet utan
att avstå från att satsa på idrotten? Hos oss
hör idrott och studier ihop. Oavsett om du går den
lokala idrottsutbildningen (LIU) eller den nationella
idrottsutbildningen (NIU) erbjuder Arlandagymnasiet dig som vill satsa på både studier och idrott den
möjligheten. Du kan utöva idrotterna fotboll, handboll, innebandy, e-sport och ishockey på samtliga
högskoleförberedande program samt på två av våra
yrkesförberedande program; försäljnings- och serviceprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Vi
erbjuder dig professionella tränare från idrottslivet.
Nationell idrottsutbildning (NIU)
Arlandagymnasiet har blivit godkänt att bedriva
nationell idrottsutbildning i idrotterna fotboll och
handboll. Siktar du på att nå elitnivå inom din
idrott, är detta utbildningen för dig. Ett nära samarbete mellan skola, tränare och hemmet skapar de
bästa förutsättningarna.
Lokal idrottsutbildning (LIU)
Arlandagymnasiet erbjuder lokal idrottsutbildning i
innebandy, ishockey och e-sport. Den lokala idrottsutbildningen håller hög kvalitet och eleverna har
möjlighet till lika mycket träningstid som elever som
går den nationella idrottsutbildningen.
Det bästa av två världar
På Arlandagymnasiet möts det bästa av två olika
världar. Från skolan får du engagerade lärare som
med flexibla och kreativa arbetsformer hjälper dig
framåt i dina studier. Från idrotten får du välutbildade och professionella tränare som är vana att arbeta
i skolmiljö och samtidigt verkar på distrikts- eller nationell nivå. Du får dessutom support och utbildning
i sådant som mental träning, fysiologi och kost. Med
hjälp av digitala verktyg kan du följa utbildningen på
skolan, hemma eller på träningsläger i Sverige eller
utomlands.

Idrott BF
NIU Fotboll / Handboll
NIU programfördjupning Väktare
Bevakning och säkerhet
Svenska 3
Idrottsspecialisering 1
Idrottsspecialisering 2

600
300
100
100
100

NIU programfördjupning Brand och
räddning
Brand och räddning
Vardagsolyckor
Svenska 3
Idrottsspecialisering 1
Idrottsspecialisering 2

600

NIU individuellt val
Idrottsspecialisering 3
Tränings- och tävlingslära 1

200
100
100

200
100
100
100
100

LIU Ishockey / Innebandy /
E-sport
LIU programfördjupning Väktare
Bevakning och säkerhet
Historia 1a2
Psykologi 1
Idrott och hälsa 2
Svenska 3

600
300
50
50
100
100

LIU programfördjupning Brand och
räddning
Brand och räddning
Vardagsolyckor
Historia 1a2
Psykologi 1

600

LIU individuellt val
Idrott och hälsa 1 – specialisering
Idrott och hälsa 2 – specialisering

200
100
100

LIU utökade kurser
Träningslära 1

100
100

200
100
50
50

Så här söker du
1

Gå in på www.gyantagningen.se

2

Logga in med ditt personnummer och det lösenord som du har fått hemskickat
(om du behöver hjälp med att skaffa ett lösenord så kontaktar du din SYV eller
Gymnasieantagningen)

3

Välj Arlandagymnasiet och Barn- och fritidsprogrammet med inriktning
pedagogiskt och socialt arbete (BFPEAVÄ-ARN / BFPEABR-ARN)

www.arlandagymnasiet.se

Foto: Malin Listén

Ansök på:
www.gyantagningen.se
Sökväg BFPEAVÄ-ARN
/ BFPEABR-ARN

