
BRINELLGYMNASIET
– Förverkliga dina ambitioner



OM VÅR SKOLA
Vi är en skola med många möjligheter! Här finns ett 
brett utbud av gymnasieutbildningar inom bland 
annat teknik, språk, design och idrott. Vi utbildar 
för framtidens arbetsmarknad - antingen direkt till 
yrkeslivet eller via studier på yrkeshögskola, högskola 
eller universitet.

ELEVEN I CENTRUM
Vi vill att du ska må bra och trivas hos oss. Du ska bli 
sedd, känna dig trygg och få det stöd du behöver. Om 
du får svårigheter av något slag under din 
gymnasietid finns det hjälp att få. Vi har studie- och 
yrkesvägledare, specialpedagoger, kuratorer och 
sjuksköterskor. Med dessa kompetenser ska vi stödja 
dig på rätt sätt!

GOD KVALITET
Brinellgymnasiet visar på stadigt bra resultat då 
vi under flera år har hamnat i toppen i hela Sverige 
beträffande ”Elever som uppnår en grundläggande 
behörighet till högskola/universitet inom fyra år”. 

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
Alla elever på de högskoleförberedande programmen 
får grundläggande högskolebehörighet. Du som går 
ett yrkesprogram kan läsa in grundläggande 
högskolebehörighet inom ditt individuella val och 
som utökad kurs om du vill.

IDROTTSGYMNASIET
Som elev i riksidrottsgymnasiet kan du satsa på din 
idrott och samtidigt förverkliga dina 
studieambitioner. Här finns bowling, basket, bandy, 
fotboll och ishockey.

MUSIKTILLÄGG
För dig som har ett musikintresse utöver det vanliga 
erbjuder vi en gymnasial utbildning i ämnet musik 
i samarbete mellan Brinellgymnasiet och 
Nässjö Kulturskola.
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Innehåll
Högskoleförberedande program
För dig som vill ha en bra grund till fortsatta 
studier på högskola eller universitet. 

Yrkesprogram 
För dig som vill få en yrkesexamen. Många tror att 
ett yrkesprogram inte kan leda vidare till 
högskolestudier, och att du redan vid gymnasievalet 
måste bestämma dig -  men så behöver det inte alls 
vara. Du kan välja till kurser som ger dig 
grundläggande behörighet till vidare studier - så 
kallad högskolebehörighet.

Inriktning
Nästan alla program har minst en inriktning som 
du väljer under ditt första år. Den startar sedan i 
årskurs 2. En inriktning är ett område som du väljer 
inom ditt program och som ger dig möjlighet att 
specialisera och fördjupa dig i vissa ämnen. 

Kurs 
Programmen är indelade i olika kurser. Ett ämne 
under ett läsår kan vara en kurs. Kurserna är olika 
stora och varierar mellan 50 och 200 poäng. Du får 
betyg i varje avslutad kurs. 

APL 
APL står för arbetsförlagt lärande och finns på 
yrkesprogrammen. Du får göra praktik på ett 
eller flera företag under minst 15 veckor av din 
gymnasietid.

Individuellt val 
Av programmets 2 500 poäng väljer du själv 200 
poäng från de kurser skolan erbjuder.

Utökat program   
Elever som läser mer än 2 500 poäng har ett 
utökat program.

Förverkliga dina ambitioner!

MÖTESPLATSER
Vi har en god studiekultur och det finns flera 
möjligheter att sitta ensam eller tillsammans för 
att plugga. Vi har ett café där du kan fika, träffa 
kompisar och diskutera dina studier, och studierum 
i biblioteket och flera olika platser på andra ställen i 
skolan där det är lämpligt att sitta och studera.

Alltid online:
ALLTID TILLGÅNG TILL DATOR
Datorer är ett måste i dagens skola och därför får 
alla elever tillgång till en egen bärbar dator. 
Trådlöst nätverk finns i alla lokaler så att du kan 
söka information till dina skoluppgifter. 

INFORMATIONSCENTRUM
I skolans bibliotek har elever och personal tillgång 
till många olika typer av informationskällor. 
Personalen hjälper dig gärna när du vill hitta 
information eller få tips på en bra bok eller tidning.

BRA ATT VETA!



• PEDAGOGISKT ARBETE
Utbildningen innehåller bland 
annat pedagogik och ledarskap 
för att möta barns och 
ungdomars behov.

• SOCIALT ARBETE
Du utbildar dig för arbete 
med människor som har 
funktionsnedsättningar eller 
sociala svårigheter.

INRIKTNINGAR:
Programmet för dig som vill skaffa dig en yrkesutbildning, ha  
möjliget till fortsatta studier samt utveckla dina kunskaper om 
ledarskap, människor, idrott, hälsa, friskvård och friluftsliv.

• Du får kunskap om människors utveckling och hur  
vi lär oss olika saker.

• Du utvecklar dina ledaregenskaper och lär dig planera,  
organisera och leda en mängd olika aktiviteter.

• Du får vara i centrum för andra människors uppmärksamhet.

• Du lär dig att ta ansvar, att vara aktiv och att kunna samarbeta.

• Du får kunskap om vikten av att äta rätt, motionera och  
sköta din hälsa.

• Du får lära dig att möta och stödja människor med  
olika funktionsnedsättningar.

Vi utbildar väktare 
På Brinellgymnasiet kan du utbilda dig till väktare och bli 
anställningsbar efter studenten. Vi samarbetar med BYA, 
Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Ubildningen 
omfattar bland annat juridik, kunskaper om branschen, etik, 
självskydd samt brand och sjukvårdskunskaper.

Du läser (kurser på inriktningen står inte med)

• HUSBYGGNAD
Du lär dig om nybyggnation, renovering 
och ombyggnad av bostäder och 
lokaler, broar och andra 
anläggningskonstruktioner. 

• MÅLERI
Du lär dig om ny- och ommålning - 
både utomhus och inomhus, uppsättning 
av olika väggbeklädnadsmaterial 
samt färglära. 

• MARK OCH ANLÄGGNING 
Du lär dig om markarbeten för vägar, 
järnvägar, husgrunder, ledningar, 
gröna ytor samt asfalt-, platt- och 
stenbeläggningar.

Riksrekryterande inriktningar

•  JÄRNVÄGSBYGGNAD
Ger grundläggande kunskaper inom 
olika typer av markarbeten. Du kan 
välja fördjupning mot exempelvis 
järnvägsteknik.

INRIKTNINGAR:
Bygg- och anläggningsprogrammet ger en bred 
orientering om byggprocessen och grundläggande 
kunskaper inom nybyggnad och renovering av hus samt 
grunderna i anläggningsarbeten. Programmet ger 
underlag för såväl fortsatt lärande inom olika 
yrkesområden inom bygg- och anläggningsbranschen som 
för vidare studier. Undervisande lärare arbetar i 
programarbetslag och finns i elevernas närhet.

Byggbranschen är väldigt bred och du kommer att få prova 
på olika yrkesområden för att hitta det som passar just 
dig. Under första året får du pröva de olika inriktningarna; 
bland annat trä, golv, betong, mureri, måleri, plåt, järnväg 
och anläggning. Du kommer att arbeta mycket praktiskt i 
vår bygghall och maskinhall, dels med övningar men även 
med riktiga objekt. Dessutom gör du tre veckors 
miljöpraktik under ditt första år.

Skolan har ett mycket nära samarbete med olika företag 
inom byggbranschen. Eleverna får utrustning och får 
genomgå säkerhetsutbildningar inför APL. 

Du läser (kurser på inriktningen står inte med)

Barn- och fritidsprogrammet

YRKESPROGRAMYRKESPROGRAM

Engelska 5  
Historia 1a1 
Idrott och hälsa 1 
Matematik 1a 
Naturkunskap 1a1 
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1a1  

Svenska 1 eller 
Svenska som andraspråk 1
Hälsopedagogik  
Naturkunskap 1a2   
Kommunikation  
Lärande och utveckling
Människors miljöer  

Pedagogiskt ledarskap  
Samhällskunskap 1a2    
Svenska 2 eller 
Svenska som andraspråk 2 

Engelska 5 
Historia 1a1 
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a 
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1a1 
Svenska 1 eller  
Svenska som andraspråk 1  
Bygg och anläggning 1 
Bygg och anläggning 2  
 

1 

Bygg- och anläggningsprogrammet

2



Det här programmet passar dig som är tekniskt  
intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Du lär dig att 
försörja och stödja samhällsviktiga basfunktioner som 
nätverkstekniska lösningar, produktion, installation samt 
distribution av el-, energi- och vattensystem. Eleverna 
tränar också upp sin sociala kompetens för att kunna 
bemöta olika kunder på bästa sätt. 

Det finns redan nu ett stort behov av kunniga elektriker 
samt automations- och nätverkstekniker. I branschen 
finns många spännande tekniska lösningar samt stora 
möjligheter till fortsatt utveckling. För att kunna hålla 
jämna steg, men även ligga i framkant, har skolan nära 
kontakter med branschens företag.

Teknikcollege 
El- och energiprogrammet är Teknikcollegecertifierat 
vilket innebär att du läser den grundläggande  
behörigheten om 300 poäng för högskolestudier.

Du läser (kurser på inriktningen står inte med)

För dig som vill läsa ett högskoleförberedande program riktat mot 
högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra 
samhällsvetenskapliga områden.

• Du lär dig grunderna i företagsekonomi, entreprenörskap,  
juridik och samhällsekonomi.

• Du får kunskaper om hur ett företag är organiserat och hur det 
svenska rättsväsendet fungerar. 

• Du lär dig också att kunna presentera resultat av  

undersökningar med hjälp av modern informationsteknik på ett 
genomtänkt sätt anpassat till din målgrupp.

Diplomerad gymnasieekonom
Inom inriktningen ekonomi har du möjlighet att bli Diplomerad  
gymnasieekonom. Syftet är att du utöver högskolebehörigheten även 
ska bli anställningsbar direkt efter gymnasiet.

Stiftelsen Aktiestinsen Lennart Israelssons Gymnasiefond 
Elever som väljer ekonomiprogrammet på Brinellgymnasiet har  
möjlighet att kontinuerligt söka stipendier ur denna fond. Alla elever  
driver i årskurs 3 ett företag i UF:s regi där företaget erhåller ett 
startbidrag från stiftelsen.

Du läser (kurser på inriktningen står inte med)

• EKONOMI
Du får fördjupade kunskaper i
matematik samt inom 
företagsekonomiska områden 
som redovisning, kalkylering,
marknadsföring samt ledarskap
och organisation. Inriktningen
ska också ge färdigheter i att
starta och driva ett företag.

• JURIDIK
Du får kunskaper om  
rättsordningens betydelse i ett 
demokratiskt samhälle och hur
den påverkas av internationell
rätt. Du utvecklar din förmåga 
att analysera och bedöma 
juridiska problem med hjälp av 
rättskällor och juridiska metoder. 
Du får också lära dig att beröra, 
övertyga och engagera i kursen 
retorik. Inriktningen ska också 
ge färdigheter i att starta och 
driva ett företag.

INRIKTNINGARHÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
• AUTOMATION
Här väntar arbete som industrielektriker, 
PLC-programmerare eller resemontör.  
Du får lära dig att styra olika utrustningar 
via dator, CAD-teknik, reglertekniska 
kretsar samt programmering och underhåll 
av robotar.

• ELTEKNIK
Här väntar arbete som  
installationselektriker. Under utbildningen 
får du lära dig hur motorer fungerar, att 
installera larm, antenninstallationer och 
installationer inom bostäder och industrier. 
Inom elteknik kan du i åk 2 välja inriktning 
mot järnvägsteknik - el och signal.

• DATOR- OCH  
KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Här väntar arbete som nätverkstekniker. Du
får lära dig att bli en duktig felsökare och en
kreativ nätverkstekniker. Målsättningen är 
att redan till uppstarten hösten 2017 kunna 
erbjuda certifieringar inom Cisco-system så 
som server- och nätverksadministration 
samt säkerhet.

• JÄRNVÄGSTEKNIK (Riksrekryterande)
Här kan du utbilda dig inom el- och  
signalteknik för att sedan kunna arbeta som 
eltekniker eller signaltekniker.

INRIKTNINGARYRKESPROGRAM
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Ekonomiprogrammet

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 2  
Svenska 3 eller   
Svenska som andraspråk 1 
Svenska som andraspråk 2 
Svenska som andraspråk 3 

Företagsekonomi 1  
Privatjuridik   
Moderna språk   
Psykologi 1  
 

Engelska 5 
Historia 1a1 
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1a  
Naturkunskap 1a1  
Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1a1 
Svenska 1 eller  

Svenska som andraspråk 1  
Datorteknik 1a   
Elektromekanik  
Energiteknik 1   
Mekatronik
Elllära 1
Allmän järnvägsutbildning 
 

El- och energiprogrammet

43 



Tycker du om att filma, fota, skapa i datorn eller att arbeta 
med bild och design? Här får du göra något som du brinner 
för - samtidigt som du får en högskoleförberedande  
utbildning. Du stänger inga dörrar utan öppnar så många fler.

Vi strävar efter att varje elev får en positiv personlig  
utveckling och att vi har en bra stämning och atmosfär där 
våra elever trivs. Undervisningen sker i inspirerande och  
välutrustade lokaler där vi jobbar med utåtriktade projekt, 
exempelvis utställningar. 

Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att ha ett 
arbetssätt som liknar arbetslivets produktioner och bedriver 
den med professionell utrustning. Bland annat får varje elev 
tillgång till en bärbar dator med adobe-sviten under sina tre 
år hos oss. 

Vi åker också iväg på inspirations- och studieresor för att få 
uppleva nationell och internationell konst och kultur. 

Du läser (kurser på inriktningen står inte med)

• BILD OCH FORMGIVNING 
Den här inriktningen passar dig som 
är kreativ och som tycker att det skulle 
vara spännande att lära sig mer inom 
bild, form och design. Du får  
grundläggande utbildning i olika  
tekniker som teckning, måleri, skulptur, 
design, foto och digitala medier. Du 
ges även möjlighet att fördjupa dina 
kunskaper inom till exempel mode, foto, 
grafisk illustration, keramik och glas 
eller andra konstuttryck.

• ESTETIK OCH MEDIA
Den här inriktningen passar dig som är 
intresserad av att skapa och påverka 
genom olika medier. Du kommer att 
praktiskt få utföra arbeten inom foto, 
film, ljud, grafisk kommunikation samt 
digitalt skapande. Exempel på  
arbetsuppgifter kan vara reklamfoto, 
digital bildredigering, film- och  
tv-produktion i studio, jinglar,  
logotypdesign och reklambroschyrer.

INRIKTNINGARHÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Estetiska programmet

Engelska 5 
Engelska 6  
Historia 1b 
Historia 2b — kultur 
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1b 
Naturkunskap 1b  
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1b 

Svenska 1  
Svenska 2  
Svenska 3 eller
Svenska som andraspråk 1 
Svenska som andraspråk 2 
Svenska som andraspråk 3 
Estetisk kommunikation 1 
Konstarterna och samhället
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Målsättning för oss är att:

• ge dig de baskunskaper som krävs för arbete inom försäljning 
och ekonomi.

• utveckla din förmåga att arbeta på ett kreativt och  
serviceinriktat sätt.

• ge dig insikter i företagandets och det moderna  
arbetslivets villkor.

• ge förutsättningar för vidare studier på högskola  
eller yrkeshögskola.

I karaktärsämnena varvas teori och praktik. Vi arbetar till stor del 
i grupper för att praktisera samarbete och ta del av olika steg i 
grupprocessen. I årskurs 3 samarbetar vi med Ung Företagsamhet 
och du driver ett eget UF-företag. Genom 15 veckors APL,  
fördelat över alla läsåren, får du praktiskt tillämpa de kunskaper 
du har fått i skolan.

Stiftelsen Aktiestinsen Lennart Israelssons Gymnasiefond 
Elever som väljer handels- och administrationsprogrammet på 
Brinellgymnasiet har möjlighet att kontinuerligt söka stipendier 
ur denna fond. 

Du läser (kurser på inriktningen står inte med):

• HANDEL OCH SERVICE
Du utvecklar din förmåga att arbeta 
kundorienterat och målinriktat. Du 
fördjupar dina kunskaper i 
marknadsföring och i att framställa 
informations- och reklammaterial. 
Du lär dig att exponera en vara på 
ett säljande sätt och att planera 
säljkampanjer och 
marknadsundersökningar.

• ADMINISTRATIV SERVICE
Du lär dig förstå hur enskilda 
individer och grupper fungerar i en 
organiserad verksamhet. Du får 
fördjupade kunskaper i ekonomi 
och personaladministration. Genom 
denna inriktning får du lära dig 
att planera och utföra ett arbete 
självständigt och tillsammans med 
andra.

INRIKTNINGARYRKESPROGRAM

Engelska 5  
Historia 1a1  
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1a 
Naturkunskap 1a1  
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1a1 
 

 

Handels- och administrationsprogrammet

Svenska 1 eller 
Svenska som andraspråk 1 
Entreprenörskap  
Servicekunskap  
Branschkunskap inom handel  
och administration
Information och kommunikation 1

6



Det finns inga inriktningar på 
hantverksprogrammet - frisör. 

INRIKTNINGAR
Programmet för dig som tycker om att arbeta med människor, har en 
god stil- och formkänsla samt en skapande förmåga. Du får lära dig 
grunderna i det som en frisör bör kunna såsom klippning, färgning, 
permanent, långhårsuppsättning med mera. Träning sker på dockor, 
modeller och kunder på skolans salong. De frisörtekniska ämnena är 
både teoretiska och praktiska. Vi tränar dessutom på service och  
försäljning samt på hantering av kundrelaterade situationer.

Vi lägger stor vikt vid att ha små klasser för att kunna individanpassa  
undervisningen (max 16 elever). Vi har behöriga lärare med 
lång erfarenhet. 

För att du ska bli en duktig frisör är den omfattande  
arbetsplatsförlagda utbildningen en viktig del. Under en  
sammanhängande treveckorsperiod i årskurs 1 och en dag i veckan 
under årskurs 2 och 3 praktiserar du på en salong.

Du erbjuds, innan skolan är slut, att göra ett gesälldelprov. Provet 
bedöms av frisörföretagarnas utbildningsnämnd, bekostas av dig själv 
och är inte sammanlänkad med gymnasieutbildningen.

Du läser:

YRKESPROGRAM

Hantverksprogrammet - Frisör

Engelska 5  
Historia 1a1  
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1a  
Naturkunskap 1a1  
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1a1 

Svenska 1 eller 
Svenska som andraspråk 1 
Entreprenörskap  
Hantverk — introduktion 
Tradition och utveckling 
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Det finns inga  
inriktningar på  
hantverksprogrammet - 
Stylist.

INRIKTNINGAR
Hantverksprogrammet med inriktning stylist ger dig en bred kunskap både 
teoretiskt och praktiskt inom skönhet. Under utbildningen kommer du att få 
öva mycket på bland annat manikyr, konstnaglar, makeup, ansiktsbehandlingar, 
färgning av fransar och bryn och form, färg & stil-analys, hårstyling och 
håruppsättningar. Man kan även välja till individuella kursen inom Lashlift 
samt kroppsvaxning. Du kommer också att få utbildning inom försäljning och 
service då kundkontakt är en viktig del i yrket. 
 
Du utbildas även inom nagelteknologi och får möjligheten att göra ett 
examensprov som ger behörighet som diplomerad nagelterapeut. Träning sker 
på dockor, klasskamrater och kunder i skolans salong. Stor vikt läggs  
dessutom vid hälsovård inom skönhet, service, försäljning, produktkännedom 
samt förståelse och kunskap i hantering av olika kundrelaterade situationer. 

Undervisningen sker i ändamålsenliga och fräscha lokaler. Vi lägger stor vikt 
vid att ha små klasser för att på så sätt kunna individanpassa undervisningen 
(max 16 elever). Vår personal är välutbildad och har lång erfarenhet från  
branschen och arbetslivet.
 
Vi verkar för ett nära samarbete med näringslivet. Under hela utbildningen 
varvas praktik på företag med teoretiska studier. I framtiden har du möjlighet 
att bland annat arbeta som diplomerad nagelterapeut och att arbeta inom  
skönhetsbranschen med inriktning mot makeup och hudvård.

Du läser:

YRKESPROGRAM

Engelska 5  
Historia 1a1  
Idrott och hälsa 1 
Matematik 1a  
Naturkunskap 1a1 
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1a1 
Svenska 1 eller 

Svenska som andraspråk 1 
Entreprenörskap  
Hantverk — introduktion 
Tradition och utveckling 
Försäljning och  
kundservice 
Personlig försäljning 1 
Hantverksteknik 1

Hantverksteknik 2
Hantverksteknik 3
Hantverskteknik 4
Hantverksteknik 5
Hantverksteknik 6a

10

Hantverksprogrammet - Stylist
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Industritekniska företag behöver dig som gillar att arbeta praktiskt, 
som tycker om att lösa problem, är en nytänkare och gillar 
utveckling. Vi verkar för att ge dig en utbildning präglad av kvalitet 
för att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden. Vill du ha jobb direkt 
efter skolan? Då ska du välja industritekniska programmet!

Vi låter dig utvecklas i din egen takt. Detta gör att du både får ta 
ett stort ansvar och har ett stort inflytande över din studiesituation. 
Varje elev behandlas individuellt och flexibelt. Alla elever som vill 
har möjligheten att bredda och fördjupa sig. Många av våra 
elever skaffar sig flera yrkeskompetenser under sina tre år hos oss, 
till exempel lär de sig både svets och CNC-teknik. En annan 
populär valbar kurs är vår truckutbildning. 

APL är en viktig del på industritekniska programmet. Eleverna är 
ute på företag minst 15 veckor under sin studietid. Dessutom finns 
möjlighet att göra mer APL.  

Teknikcollege
Industritekniska programmet är Teknikcollegecertifierat vilket  
innebär att du läser den grundläggande behörigheten om 
300 poäng för högskolestudier.

Du läser (kurser på inriktningen står inte med):

• DRIFTSÄKERHET OCH  
UNDERHÅLLSTEKNIK
Du lär dig hur 
industrianläggningar bedrivs 
med fokus på underhåll av 
utrustningar och anläggningar.

• PRODUKT- OCH 

MASKINTEKNIK
Du lär dig om hantering av 
verktyg, industriella 
utrustningar och hur olika 
material som används i 
produktionen hanteras och  
bearbetas.

• SVETS
Du lär dig att hantera olika 
svetstekniker, plåtbearbetning 
och tillhörande arbetsmoment.

INRIKTNINGARYRKESPROGRAM

Industritekniska programmet

Engelska 5 
Historia 1a1 
Idrott och hälsa 1 
Matematik 1a 
Naturkunskap 1a1 
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1a1 

Svenska 1 eller  
Svenska som andraspråk 1
Industritekniska processer 1 
Människan i industrin 1  
Produktionskunskap 1  
Produktionsutrustning 1  

9 

• PREPARANDUTBILDNINGEN
Ska ge behörighet till ett nationellt program. 
Utbildningen är till för dig som gått ut grundskolan 
utan behörighet att söka till ett nationellt program.  
Utbildningen pågår i högst ett år.

• PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL
Är till för dig som har några men inte alla de 
godkända betyg som krävs för behörighet till ett 
yrkesprogram. Tanken är att du så snart som möjligt 
ska kunna antas till ett yrkesprogram. För att antas 
krävs att du har godkända betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända 
betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra 
andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och 
matematik samt i minst tre andra ämnen.

• YRKESINTRODUKTION
Vänder sig till dig som inte har de godkända betyg 
som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet 

är att underlätta för dig att komma in på 
arbetsmarknaden eller att få behörighet till 
ett yrkesprogram.

• INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Riktar sig till dig som inte har de godkända betyg som 
krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Den är 
tänkt att hjälpa dig vidare till ett nationellt program, 
yrkesintroduktion, någon annan fortsatt utbildning 
eller arbetsmarknaden.

• SPRÅKINTRODUKTION
Är en utbildning som fokuserar på att lära dig som 
nyligen anlänt till Sverige det svenska språket. 
Tanken är att du sedan ska kunna gå vidare till 
gymnasieskolan eller någon annan utbildning.

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. 
Målet är att förbereda dig för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för någon annan 
utbildning (till exempel på en folkhögskola). 

Individuellt alternativ och språkintroduktion är inte sökbara utbildningar. Innehållet i de två 
utbildningarna utformas av eleven och skolan gemensamt. Programinriktat individuellt val är en 
sökbar utbildning medan preparandutbildningen och yrkesintroduktion kan vara sökbara alternativ 
om de anordnas för en grupp elever. Prata med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

SPECIALPROGRAM

Introduktionsprogram
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Är du intresserad av den naturvetenskapliga världen? Här utvecklar 
du ett vetenskapligt förhållningssätt. Du lär dig till exempel att se 
samband mellan olika ämnen och mellan teori och verklighet. 
Stående inslag i undervisningen är laborationer, exkursioner 
och studiebesök.

Som elev övas du i att kritiskt iaktta men även tolka och redovisa  
resultat. Du arbetar med datorer och annan utrustning för att 
kunna göra undersökningar och presentera dem på ett 
intresseväckande sätt. Du utvecklar din analytiska förmåga, ökar din 
kreativitet och stimulerar din nyfikenhet.

Programmets tyngdpunkt ligger på matematik och naturvetenskap 
men också på att utveckla dina språkkunskaper. Matematik är ett  
viktigt ämne som hjälper oss att beskriva och förstå verkligheten. 
Inom naturvetenskapen studeras sammanhang i naturen, livets 
villkor, fysikaliska fenomen och skeenden samt kemiska processer. 
Naturvetenskap är en viktig förutsättning för den snabba 
utvecklingen i vårt moderna samhälle till exempel inom medicin 
och teknik. 

Naturvetenskap och samhällsutveckling har påverkat och påverkar 
varandra. Programmet förbereder dig för fortsatta studier och ditt 
framtida yrkesliv.   

Du läser (kurser på inriktningen står inte med):

• NATURVETENSKAP
Ger den bredaste behörigheten 
till utbildning på universitet och 
högskola. Du fördjupar dig i 
matematik, biologi, fysik och 
kemi.

• NATURVETENSKAP OCH  
SAMHÄLLE
Har en tvärvetenskaplig 
karaktär. Du fördjupar dig i 
samhällskunskap och läser 
dessutom geografi samt en 
fördjupningskurs inom biologi.

INRIKTNINGARHÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Engelska 5  
Engelska 6  
Historia 1b  
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1c  
Matematik 2c  
Matematik 3c 

Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1b 
Svenska 1  
Svenska 2  
Svenska 3 eller
Svenska som andraspråk 1 
Svenska som andraspråk 2 

Svenska som andraspråk 3 
Biologi 1  
Fysik 1a   
Kemi 1   
Moderna språk  

Naturvetenskapsprogrammet
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Här fördjupar du dina kunskaper om hur samhällen och 
världen ser ut och fungerar. Du kommer att fördjupa dig i  
frågor rörande demokrati, kommunikation, etik, genus och  
miljö. Du får kunskaper om hur vårt och andra samhällen  
fungerar politiskt, socialt, religiöst och kulturellt. Om du är 
intresserad av vår värld och människorna som lever i den så 
är detta ett program för dig.

Målen med utbildningen är att:

• ge goda grunder för vidare studier och ett aktivt  
deltagande i samhället samt skapa en medvetenhet om, 
och djupare förståelse för framtidens utmaningar.

• utveckla förmågan till kritiskt tänkande och  

ifrågasättande.

• utveckla förmågan att ta ställning i olika  

samhällsfrågor och få handlingsberedskap i en värld 
som ständigt förändras.

Du läser (kurser på inriktningen står inte med):

• BETEENDEVETENSKAP
Här fördjupar du dig i kurser där du lär 
dig om hur människor fungerar i olika 
sammanhang och relationer. Inriktningen 
lyfter fram kommunikation och vikten av 
ledarskap, grupprocesser 
och konflikthantering.

• SAMHÄLLSVETENSKAP
 Här utvecklar du genom fördjupade 
studier inom samhällsorienterande ämnen 
dina kunskaper om hur världen och olika 
samhällen ser ut och fungerar. Om du är 
intresserad av globala frågor, vill arbeta 
för någon internationell organisation eller 
arbeta med att representera Sverige 
utomlands är detta inriktningen för dig.

Du kommer att läsa mycket 
samhällskunskap, historia, religion och 
geografi. Du får kunskaper om hur vårt 
och andra samhällen fungerar politiskt, 
socialt, religiöst, kulturellt och ekologiskt.

• MEDIER-, INFORMATION OCH  
KOMMUNIKATION
Här lär du dig hur massmedier fungerar 
samt hur dessa dessa påverkar dig och 
samhället. Du får även arbeta praktiskt 
med digitalt skapande, fotografisk bild, 
ljudproduktion, grafisk produktion samt 
film- och TV-produktion.

INRIKTNINGARHÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Samhällsvetenskapsprogrammet

Engelska 5 
Engelska 6 
Historia 1b 
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1b  
Matematik 2b  
Naturkunskap 1b  
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1b 

Svenska 1  
Svenska 2  
Svenska 3 
eller 
Svenska som andraspråk 1 
Svenska som andraspråk 2 
Svenska som andraspråk 3 
Filosofi 1  
Psykologi 1  
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Vi vet att framtiden behöver människor som är nyfikna och 
vill tänka i nya banor. Vårt mål är att du ska få en stabil 
teknisk utbildning för att bli den som hittar lösningarna för 
framtiden.

Teknikprogrammet karaktäriseras av att du, tillsammans med 
andra, utvecklas genom att experimentera, pröva, utveckla 
och skapa. Alla lärare inom alla ämnen sätter dig och din 
utbildning i centrum. Detta gör det lättare för dig att få den 
hjälp och det stöd du behöver.

Under andra året läser du en inriktning som ger dig 
möjlighet att lära dig mer inom ett tekniskt område. Oavsett 
vilken inriktning du väljer så har du möjlighet att läsa vidare 
till ingenjör. 

Under tredje året får du möjlighet att använda dina kunskaper 
genom att starta ett företag som du, tillsammans med andra, 
driver under ett år.

Teknikcollege
Teknikprogrammet är Teknikcollegecertifierat vilket 
innebär att du läser kurser som ger dig särskild behörighet 
till högskolestudier.

Du läser (kurser på inriktningen står inte med):

• DESIGN OCH
PRODUKTUTVECKLING
Du får praktiska och teoretiska 
kunskaper om hur man utvecklar och 
skapar nya produkter med hjälp av 
skisser och modeller - från idé till 
färdig produkt.

• INFORMATIONS- OCH 
MEDIETEKNIK
Du får praktiska och teoretiska 
kunskaper om hur datorer fungerar 
och är uppbyggda. Du får lära dig 
att programmera samt att 
skapa webbsidor.

• PRODUKTIONSTEKNIK
Du får praktiska och teoretiska 
kunskaper om hur produktionen går 
till i ett modernt teknikföretag. 
Du lär dig hur man lägger upp 
effektiva produktionslinjer.

• SAMHÄLLSBYGGANDE

OCH MILJÖ
Du får praktiska och teoretiska 
kunskaper inom områdena arkitektur, 
stadsplanering och 
byggnadskonstruktion. CAD ingår 
som ett naturligt verktyg 
i utbildningen.

INRIKTNINGARHÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1b 
Svenska 1 
Svenska 2   
Svenska 3 eller   
Svenska som andraspråk 1 
Svenska som andraspråk 2 

Engelska 5  
Engelska 6  
Historia 1a1  
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1c  
Matematik 2c   
Matematik 3c  
    
 

Svenska som andraspråk 3 
Fysik 1a    
Kemi 1    
Teknik 1 

Teknikprogrammet
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VVS- och fastighetsprogrammet har framtiden för sig. Det finns 
redan nu ett stort behov av kunnigt yrkesfolk. För att kunna 
hålla jämna steg men även ligga i framkant har skolan nära 
kontakter med branschens företag.

Lärlingsutbildning innebär att du tillbringar ungefär halva tiden 
i skolan och resten av tiden på ett eller flera företag. Varje elev 
får en handledare som utses av företaget som tillsammans med 
lärare utbildar eleven. För varje elev skrivs ett 
utbildningskontrakt mellan företag, elev och skola.

Vissa ämnen och kurser som du läser är obligatoriska. Dessutom 
sker viss profilering utifrån lärlingsföretaget och elevens 
önskemål. Efter avslutad utbildning ska du vara anställningsbar 
inom den inriktning som du valt.

Även om programmet i första hand syftar till jobb inom 
angivna yrken finns möjlighet för vidareutbildning inom 
yrkeshögskolan, universitet och högskola.

Du läser (kurser på inriktningen står inte med):

• VVS
Inriktning VVS-teknik ger kunskaper 
om installation, service och underhåll 
av till exempel värme- och 
kylanläggningar samt vatten och 
sanitetssystem. Du får lära dig 
gällande installationsregler och 
bygglagstiftning. Även kunskaper om 
energi- och miljöfrågor samt säkerhet 
ingår i utbildningen.

INRIKTNINGARLÄRLING • YRKESPROGRAM

VVS- och fastighetsprogrammet

Engelska 5   
Historia 1a1  
Idrott och hälsa 1   
Matematik 1a  
Naturkunskap 1a1   
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1a1 

Svenska 1 eller   
Svenska som andraspråk 1 
Praktisk ellära   
Systemuppbyggnad
Värmelära   
Verktygs- och materialhantering 
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Engelska 5   
Historia 1a1   
Idrott och hälsa 1   
Matematik 1a   
Naturkunskap 1a1   
Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller   
Svenska som andraspråk 1 
Hälsopedagogik  
Medicin 1  
Etik och människans livsvillkor 

Psykiatri 1   
Psykologi 1   
Samhällskunskap 1a2  
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2  
Svenska 2 eller
Svenska som andraspråk 2  
Vård- och omsorgsarbete 1  
Vård- och omsorgsarbete 2 
Akutsjukvård

Vill du jobba med människor i framtiden? Studier på vård- och  
omsorgsprogrammet ger dig god kunskap om människan.  
Utbildningen utvecklar din kunskap om och färdighet i vård och 
omsorg samt ger dig kunskaper om hälsa, ohälsa och 
funktionsnedsättning.

På vård- och omsorgsprogrammet erbjuds du en varierad 
undervisning. Här blandas studiebesök, grupparbeten och 
föreläsningar med enskilda arbeten. De yrkesämnen du läser 
innehåller både teori och praktiska moment.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Du utbilas 
till undersköterska och har mycket goda möjligheter att få arbete 
direkt efter din studentexamen. 

Vård- och omsorgscollege
Vård och omsorgsprogrammet ingår i 
Vård- och omsorgscollege Höglandet. 

Du läser:

Programmet ger 
fördjupade kunskaper inom 
hälso- och sjukvård samt inom 
området av 
funktionsnedsättningar. 

Här kan du också välja kurser som 
leder till  högskolebehörighet.

FÖRDJUPNINGARYRKESPROGRAM

Vård- och omsorgsprogrammet
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Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig. Den vänder sig till alla ungdomar med 
funktionsnedsättning som vill studera. Skolan förbereder dig för arbete, fortsatta studier, samhällsliv 
och vuxenliv. Brinellgymnasiet erbjuder ett individuellt program och fyra nationella program: 

• Hantverk och produktioN - inriktning industri
• Samhälle, natur och språk
• Fastighet, anläggning och byggnation
• Administration, handel och varuhantering

6 6

Gymnasiesärskolan
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Du får grundläggande kunskaper inom hantverkshistoria,  
hantverksteknik och produktion. Under utbildningen lär du dig 
också att hantera verktyg och tillverkningsmetoder och 
utveckla kunskaper om material som används inom 
programmets yrkesområden.

Den här inriktningen kan leda till jobb inom många olika yrken 
inom industrin. I programmet ingår 22 veckors APL 
(arbetsplatsförlagt lärande som förr hette praktik) där du får 
vara ute på företag och knyta viktiga kontakter. 

Vi arbetar individanpassat där varje elevs förutsättningar tas 
till vara. 

• Engelska 
• Estetisk verksamhet
• Historia
• Idrott och hälsa
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska eller svenska   

som andraspråk

• Form och design 
• Hantverk och produktion
• Material och verktyg 1
• Industriellproduktion 1
• Godshantering - truck 
• Hantverksteknik 1
• Material och verktyg 2
• Skärandebearbetning 1
• Skärandebearbetning 2
• Sammanfogningsteknik 1
• Sammanfogningsteknik 2
• Verkstadsteknik - grund

PROGRAMFÖRDJUPNING 
PRODUKTION

GYMNASIESÄRSKOLAN

DU LÄSERHANTVERK OCH PRODUKTION

GymnasiesärskolanGymnasiesärskolan
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Programmet utbildar dig främst inom områdena samhällsvetenskap 
och språk. 
 
Dessutom finns det möjlighet att fördjupa eller bredda sig inom media 
och miljö. Efter avslutat program ska du ha kunskaper för 
arbete inom skilda områden.  

Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier till exempel 
inom folkhögskola.

• Engelska
• Estetisk verksamhet
• Historia
• Idrott och hälsa
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Hem och konsumentkunskap
• Svenska eller svenska som  

andraspråk
• Service och bemötande

DU LÄSERSAMHÄLLE, NATUR OCH SPRÅK
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GymnasiesärskolanGymnasiesärskolan
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Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är 
ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska du ha 
kunskaper för arbete med exempelvis tillsyn, underhåll och 
reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl 
inomhus som utomhus.

Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbets-
uppgifter inom fastighet, anläggning och byggnation. 
Fastighetsskötsel omfattar tillsyn av lokaler och underhåll av 
fastigheter och anläggningar.

Underhåll kan, bland annat, innebära renoverings- och 
reparationsarbeten när det gäller byggnader. 

Under utbildningen har du 22 veckors APL - arbetsförlagt 
lärande. 

• Engelska 
• Estetisk verksamhet
• Historia
• Idrott och hälsa
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska eller svenska   

som andraspråk

• Bygg och anläggning 1
• Bygg och anläggning 2
• Fastighetsskötsel
• Fastighetsskötsel -  

byggnadsunderhåll
• Service och bemötande
• Hantverkstekniker 1
• Hantverkstekniker 2
• Material och verktyg 1
• Material och verktyg 2
• Skötsel av utemiljöer

PROGRAMFÖRDJUPNING

DU LÄSERFASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett  
yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska du ha kunskaper 
för arbete med administration, handel och varuhantering.

Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbets- 
uppgifter inom administration, handel och varuhantering där 
service och kommunikation är centralt. 

Administration omfattar administrativt arbete i privat eller offentlig 
sektor samt kundservice inom exempelvis konferenssektorn.

Handel och varuhantering omfattar försäljning och logistik, 
marknadsföring, produktkunskap samt kundservice. Utbildningen 
ska därför utveckla dina kunskaper om exempelvis administrativ 
service, försäljning och bemötande.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete ska du ges möjlighet att 
utvecklas. Under utbildningen har du därför 22 veckors APL -  
arbetsförlagt lärande. 

• Engelska
• Estetisk verksamhet
• Historia
• Idrott och hälsa
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska eller svenska som  

andraspråk
• Service och bemötande

DU LÄSERADMINISTRATION, HANDEL OCH 
VARUHANTERING

PROGRAMFÖRDJUPNING
• Administration
• Handel 1
• Handel 2
• Information och kommunikation 1
• Information och kommunikation 2
• Inköp och logostik 1
• Inköp och logistik 2
• Service och bemötande 1
• Service och bemötande 2
• Mat och butik 1
• Mat och butik 2



Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett 
nationellt program i gymnasiesärskolan på grund av din 
funktionsnedsättning. Programmet ska utformas på ett sådant sätt 
att det passar just dig.

Utbildningen ska ge dig kunskaper som du kan använda för att du 
ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få 
kunskaper som gör att du ska kunna vara med att bestämma hur du 
vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet. Du 
kan också få göra praktik på en arbetsplats om rektor bedömer att 
det är bra för dig.

På det individuella programmet läser du ämnesområden istället för 
ämnen. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån 
varje individs behov och förutsättningar.

Istället för betyg i ämnesområdena bedömer och utvärderar läraren 
dina kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för 
fördjupade kunskaper.

På ett individuellt program kan du kombinera ämnesområden och 
ämnen från nationella program. Rektorn bestämmer vad du kan 
kombinera.

Du läser

• Estetisk verksamhet
• Hem- och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Natur och miljö
• Individ och samhälle
• Språk och kommunikation.

Gymnasiesärskolan

INDIVIDUELLT PROGRAM SÅ HÄR ARBETAR VI
I undervisningen inom de olika 
ämnesområdena får du möjlighet 
att arbeta på egen hand eller 
tillsammans med andra.

Undervisningen ska utveckla din 
nyfikenhet och lust att lära.

I undervisningen tränar du på att 
kommunicera, ta egna initiativ och 
samarbeta.

Du får också lära dig mer om hur 
man söker och använder 
information av olika slag.

Du får utveckla din förmåga att 
använda olika tekniska hjälpmedel 
som till exempel datorer och 
surfplattor.

I undervisningen tränar du på att 
hantera och hitta lösningar på olika 
problem som finns och kommer att 
finnas i ditt vardagsliv. 
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Musiktillägg

För dig som har ett musikintresse 
utöver det vanliga erbjuder vi i 
Nässjö en gymnasial utbildning i 
ämnet musik inom ramen för ditt 
individuella val. Du får möjlighet att 
utöva och studera musik på 
schemalagd tid under engagerad och 
kunnig ledning. Utbildningen sker i 
samarbete mellan Brinellgymnasiet 
och Nässjö Kulturskola. 

Inträdesprov
Obligatorisk förträff/inträdesprov 
till Musiktillägget sker varje år i 
februari/mars. 

Ansökningsblankett hittar du på 
brinellgymnasiet.se

Vill du ha mer information är du  
välkommen att kontakta 
kulturskolans expedition, 
0380-51 83 42 eller 
kulturskolan@nassjo.se 

Kombinera studier med musik

22



Järnvägsutbildningar
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Efterfrågan är och kommer vara stor på järnvägstekniker. Stora  
investeringar i utbyggda järnvägssystem görs nu och i 
framtiden, både i Sverige och internationellt. Sverige kommer 
under många år framöver att behöva satsa på att underhålla 
och bygga ny järnväg.
 
På byggprogrammet finns utbildning inom banteknik. Du väljer då  
inriktningen mark och anläggning. Den ger dig grundläggande  
kunskaper inom olika typer av markarbeten. Du kan sedan välja en  
fördjupning mot exempelvis järnvägsteknik.
På el- och energiprogrammet finns utbildningen 
el- och signalteknik inom järnväg. Du väljer då inriktningen 
elteknik. Inom elteknik kan du i årskurs 2 välja fördjupning mot 
järnvägsteknik - el och signal. 

• BYGGPROGRAMMET

Här kan du välja inriktningen mark- och anläggning 
och fördjupa dig inom järnvägsteknik.

• EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

Här kan du välja inriktningen elteknik och fördjupa dig 
inom kontaktledning eller signalteknik.

Byggprogrammet eller el- och energiprogrammet

18

Aktiestinsens Gymnasiefond för Järnvägsutbildning
Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse ska, genom  
årliga stipendier och bidrag till undervisning eller  
utbildning, stimulera och premiera välförtjänta och kreativa 
studerande inom ramen för järnvägsutbildningen.  
Stipendierna och bidragen är också sökbara och avser  
utbildning och praktik för både grupp och individ.

Framtidsutsikter
De närmaste 10 åren kommer rekryteringsbehovet inom 
järnvägssektorn att vara stort. Utbyggnad av 
infrastrukturen tillsammans med pensionsavgångar och 
införande av ny teknik gör att företagen behöver anställa 
kontinuerligt. Många konsultföretag som arbetar med stora 
järnvägsprojekt utomlands uppger att deras verksamhet 
kommer att expandera.

YRKESUTGÅNGAR

Bantekniker
En bantekniker underhåller 
järnvägssystem. Vanliga arbetsuppgifter är 
växel- och rälsbyten, snö- och
vegetationsröjning och spårjusteringar.
Arbetet förbättrar och säkerställer 
framkomligheten för tåg.

Eltekniker
En eltekniker/kontaktledningsmontör 
arbetar med strömförsörjningen av järnväg, 
tunnelbana och spårväg, både när det gäller 
underhåll av befintliga ledningar och 
nybyggnation. En eltekniker/
kontaktledningsmontör har samma 
grundutbildning som en elektriker, men 
järnvägen har ett eget elsystem och för att 
arbeta med detta krävs specialkunskaper 
om järnvägssystemen. Det får du hos oss.

Signaltekniker
Som signaltekniker ser du till att det finns 
ett fungerande signalsystem inom 
järnvägen. Yrket innebär att du jobbar med 
drift- och underhåll, nybyggnation samt 
besiktning och felavhjälpning av ställverk, 
vägskyddsanläggningar, spårledningar och 
signaler i järnvägsmiljö.
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Status, kvalitet och matchning – det är vad Teknikcollege handlar om!

Teknikcollege vid 
Brinellgymnasiet erbjuder 
tekniska utbildningar av hög 
kvalitet i nära samarbete med 
regionens teknik- 
och industriföretag. 

Teknikcollege är en 
kvalitetsstämpel på 
utbildningar där kommuner, 
skolor och företag samverkar 
för att öka attraktionskraften 
och kvaliteten på tekniskt 
inriktade utbildningar. 
Genom ett nära samarbete 
med regionens företag 
utformas innehållet i 
utbildningar så att det passar 
företagens framtida behov. 

De certifierade programmen 
på Brinellgymnasiet är 
El- och energiprogrammet, 
Industritekniska programmet 
och Teknikprogrammet.

Vad ger Teknikcollege?
Teknikcollege ger den 
studerande en attraktiv 
utbildning som ökar 
anställningsbarheten och 
lägger en god grund för 
vidare studier.

Sverige behöver dig!
Analyser av arbetsmarknaden 
flaggar för ett stort behov av 
medarbetare inom teknik- och 
industribranschen. 

Det är här Teknikcollege 
kommer in. 

Genom en nära koppling 
mellan utbildning och 
arbetsliv får studerande på 
en Teknikcollege certifierad 
utbildning en god bild av hur 
arbetslivet ser ut redan innan 
avslutad utbildning.

Teknikcollege

25 

Vård- och omsorgscollege 
(VO-college) på 
Brinellgymnasiet erbjuder 
utbildningar av hög kvalitet i 
nära samarbete med 
regionens arbetsgivare och 
fackliga organisationer inom 
vård och omsorg. 

VO-college är en 
kvalitetsstämpel för att öka 
status, kvalitet och 
attraktivitet på yrken inom 
vård- och omsorgssektorn. 

Viktiga frågor inom 
VO-College är 

arbetsplatsförlagt lärande, 
arbetsmiljö, karriärvägar och 
möjlighet att utvecklas i yrket. 

Det certifierade programmet 
på Brinellgymnasiet är 
vård och omsorgsprogrammet.

Vad ger VO-college?
När du går en utbildning inom 
Vård- och omsorgscollege får 
du den kompetens som 
efterfrågas av arbetsgivaren. 
Det gör dig anställningsbar 
och attraktiv på 
arbetsmarknaden!
Du behövs!

Arbetsliv och utbildning i samverkan – för ökad kompetens och kvalitet
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Vård- och omsorgscollege



Vi är godkända för att bedriva 
RIG –  Riksidrottsgymnasie utbildning i Bowling
NIU –  Nationell idrottsutbildning i Bowling

Du kan kombinera en elitidrottssatsning i bowling med din 
gymnasieutbildning. 

Många av våra fd elever har presterat så bra att de tagit 
plats i junior-, U-21- och seniorlandslagen. Hela 10 bowlare 
som idag kan titulera sig världsmästare, har tidigare varit 
elever på bowlinggymnasiet i Nässjö.

På Brinellgymnasiet får du möjlighet att testa om talangen 
och orken räcker till för en fortsatt satsning på din idrott. 
All idrottsutbildning sker  inom ramen för skolschemat.

Ansökan
Ansökningsblankett finns på brinellgymnasiet.se.

Kontaktperson
Peter Engström 
0380-51 83 01 
peter.engstrom@nassjo.se

Kombinera studier med idrott

Bowling
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NIU –  Nationell idrottsutbildning i Bandy

Det går att kombinera en elitidrottssatsning i bandy med 
din gymnasieutbildning.

Tillgång till gren specifika idrottsanläggningar och 
kvalificerade instruktörer, där all idrottsutbildning sker  
inom ramen för skolschemat.

På Brinellgymnasiet får du möjlighet att testa om 
talangen och orken räcker till för en fortsatt satsning på 
din idrott. 

Ansökan
Ansökningsblankett finns på brinellgymnasiet.se.

Kontaktperson       

Anders Bergström           
0380-51 88 84    
anders.bergstrom@nassjo.se

Kombinera studier med idrott
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Bandy



NIU –  Nationell idrottsutbildning i Basket

Det går att kombinera en elitidrottssatsning i basket med din 
gymnasieutbildning. 

Tillgång till grenspecifika idrottsanläggningar och 
kvalificerade instruktörer, där all idrottsutbildning sker  
inom ramen för skolschemat.

På Brinellgymnasiet får du möjlighet att testa om talangen 
och orken räcker till för en fortsatt satsning på din idrott. 

Ansökan
Ansökningsblankett finns på brinellgymnasiet.se.

Kontaktperson     
Anders Bergström
0380-51 88 84    
anders.bergstrom@nassjo.se 

Kombinera studier med idrott

Basket
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Det går att kombinera en idrottssatsning med utbildning. 
Fotboll och ishockey på gymnasiet är ett individuellt val som 
kan kombineras med samtliga gymnasieprogram. 

På Brinellgymnasiet får du möjlighet att testa om talangen 
och orken räcker till för en fortsatt satsning på din idrott.

Ansökan
Ansökningsblankett finns på brinellgymnasiet.se.

Kontaktperson
Anders Bergström 
0380-51 88 84 
anders.bergstrom@nassjo.se

  

Kombinera studier med idrott
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Fotboll och Ishockey



Receptionen  0380-51 88 43
Antagning  0380-51 88 42

Gymnasiechef 0380-51 88 50

Brinellgymnasiet  

Brinellgatan 52, 571 35 Nässjö 

infobrinell@nassjo.se 
brinellgymnasiet.se 

Följ oss gärna!
Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

Brinellgymnasiet Nässjö

@brinellgymnasiet

Kontakta oss!
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