Den lilla skolan med det stora hjärtat

Sedan 2009, Jönköping

Din framtid börjar här!
Vettergymnasiet är en liten skola med fräscha
lokaler i centrala Jönköping. Skolan startades 2009.
Här erbjuds du en trygg och utvecklande lärmiljö.
Vi ger dig det stöd och den hjälp du behöver för att
lyckas med förberedelser för högre studier eller
arbete i den bransch du utbildas för.

En liten skola med hög
lärartäthet
Tycker du att det är viktigt med lärarledd
undervisning? Det tycker vi! Rentav avgörande!
Avgörande för hur väl du lyckas nå dina mål under
gymnasietiden. Lärarna på Vettergymnasiet brinner
för grym undervisning, för våra elever och för att
hjälpa dig att förverkliga dina drömmar!

Eftersom vi är en liten skola har vi goda möjligheter
att skapa goda relationer med dig som elev.
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Resultat från skolenkät
98% av eleverna känner sig trygga på vår skola.
98% av eleverna tycker att ordningsreglerna följs på
vår skola.
98% av eleverna känner att vi respekterar varandra
på vår skola.

Resultat från Skolverkets skolenkät
Vi ligger över det nationella indexet på samtliga punkter.

Öppet hus, besök och prova på
För aktuella och uppdaterade öppet hus tider se
hemsidan.
Boka gärna besök för en rundtur på skolan innan ditt
gymnasieval eller kom på en ”prova-på-dag”. Bokning
sker via följande länk: vettergymnasiet.se/oppet-hus

Fråga

Vettergymnasiet

Nationellt Index

Veta vad som krävs av dig

7,2

6,6

Tillit till elevens förmåga

8,1

7,7

Studiero

7,1

6,6

Trygghet

9,4

8,3

Förhindra kränkningar

8,4

7,5

Skanna QR-koden för att komma
till hemsidan om öppethus tider
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Starta gärna en klubb

Esport

Starta en klubb på skolan tillsammans med andra.
Det kan vara vad som helst.

Vettergymnasiet stöttar också initiativ där
E-sportintresserade elever kan få organiseras sig i
skollag där e-sport kan ta en naturlig plats bland
övriga skolaktiviteter. Det är enkelt att vara med för
alla skolans E-sportintresserade elever, sätt ihop ett
lag och tävla t.ex. i Skol-SM i e-sport eller
Gymnasieligan.

Vi har t.ex. några elever som ungefär varannan
månad ordnar LAN på skolan där alla skolans elever
är välkomna under en natt.
Några andra elever brukar baka på fredagarna och
bjuda alla skolans elever. Några andra fixar
filmkvällar.
Skolan är till för våra elever!
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Läxhjälp

Universitet & Högskola

God möjlighet till läxhjälp med lärare. De allra flesta
elever har läxhjälp på schemat, för att på så sätt
utnyttja det som annars varit håltimmar och därmed
inte behöva ta med lika många läxor hem.

Alla skolans yrkesprogram ger grundläggande
behörighet till högskola och universitet fr.o.m. 2023.
Du som elev på yrkesprogram får dock möjligheten
att välja bort grundläggande behörighet.

Läxhjälpen är generellt i smågrupper.

En fullständig gymnasieutbildning och yrkesexamen
på yrkesprogrammet kommer att omfatta
2500 - 2800 gymnasiepoäng beroende på din
individuella studieplan ifall du vill läsa
grundläggande högskolebehörigheten eller ej.
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Elevcitat
Barn- och fritidsprogrammet
"Jag är jättenöjd med vad jag gör just nu
och vad jag har lärt mig, inte bara om barn
utan även om ungdomar. Jag trivs i skolan
eftersom det är trevligt och lärarna här är
hjälpsamma. Jag har även fått nya vänner.
Jag kan rekommendera Vettergymnasiet
till de som vill plugga barn- och
fritidsprogrammet."

Barn- och fritidsprogrammet

- Merry

BF programmet hos oss riktar sig till dig som är
intresserad av att arbeta med människor inom
pedagogiska och sociala yrkesområden.
Under din utbildning hos oss lär du dig att möta,
assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i
deras utveckling. Du kan t.ex. söka jobb som
barnskötare, elevassistent/personlig assistent efter
plugget eller så fortsätter du studera vidare på
högskola/universitet (t.ex. till förskolelärare/lärare,
polis, socionom eller psykolog).

"Nu när jag snart har gått ett år på denna
linjen med bra resultat, har jag insett att det
inte finns någon linje som skulle passa mig
bättre än denna. Man får lära känna sig själv
på en annan nivå och man förstår
människan på ett helt nytt sätt ända från
födseln."

Vi erbjuder också Yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet

- Amanda

(IMYBF). För mer information besök www.vettergymnasiet.se
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BF årskurs 1
Lärande och utveckling:

Människors miljöer:

Här går vi igenom hur lärande och utveckling sker i
alla åldrar. Stort fokus ligger vid att människor har
olika förutsättningar att lära och utvecklas, där vi
tittar på olika orsaker till detta.

Har du funderat över hur miljön omkring oss kan
påverka vår identitet? Det får du fördjupa dig i denna
kurs.
På kursen “människors miljöer” studerar vi
människor och deras förutsättningar i samhället. Vi
studerar detta utifrån bland annat genus, etnicitet
och klass.

Du får lära dig om vad som främjar lärande och
utveckling, samt vad som kan hindra det.
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BF årskurs 2
Pedagogiskt ledarskap:

Ungdomskulturer:

Du får lära dig om ledarskap och olika teorier kring
hur och varför det påverkar en grupp. Vi går in på
olika typer av ledarskap och resonerar kring dess
fördelar och nackdelar för olika individer.

Kursen “ungdomskulturer” är en sociologisk kurs
med en fördjupning i ungdomars liv och deras plats i
samhället. Kursen kan ge dig en större förståelse för
dem själva och deras liv, men även bidra till en
yrkesrelaterad förståelse för ungdomar och olika
ungdomskulturer i samhället.

Du får möjlighet att reflektera över hur en bra ledare
bör agera, samt reflektera kring vilken ledartyp du
själv är och vilken ledartyp du siktar mot att bli.
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Kursen är dagsaktuell och du får möjlighet att
diskutera sådana ämnen som berör vardagen.
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Skapa pedagogisk verksamhet:

BF årskurs 3
Skapande verksamhet:
Är en central del inom den pedagogiska inriktningen.
Med ett varierat arbetssätt blir studierna roligare.
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Här planerar du för en pedagogisk verksamhet i form
av förskola/öppen förskola. Syftet med projektet är
att du ska få arbeta fram en plan för en pedagogisk
verksamhet, utifrån den kunskap du fått på
BF-kurserna. Ambitionen är att du sedan får
genomföra denna plan och ansvara för den
pedagogiska verksamheten.
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Rubrik
Gymnasiearbete
Ditt sista år på gymnasiet handlar om att du ska
omsätta all din kunskap du har förvärvat hos oss och
visa att du är redo för framtiden. Detta gör du genom
att omsätta din kunskap i ett gymnasiearbete.

Det kan vara att bedriva sådan typ av verksamhet
som är lämplig på en förskola eller annan
pedagogisk verksamhet. Det kan handla om att
planera ett disco för en grupp barn på förskolan eller
skapa en film/spel med pedagogisk inriktning.
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Programgemensamma

Poäng

Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a2

50

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2 / Sv som andraspråk 2

100
700

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

Poängplan BF
Gymnasiegemensamma

Pedagogiskt arbete

200

Socialt arbete 1

100
300

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Sv som andraspråk 1

100
600

Vettergymnasiet

Poäng

20

Gymnasiearbete

Poäng
100

Programfördjupning om 600p och Individuellt val om 200p
tillkommer. Exempel på kurser: Sociologi, Etnicitet &
Kulturmöten och Kriminologi
Högskolebehörighet: svenska 3 och engelska 6.
Barn- och fritidsprogrammet utökas till 2700 gymnasiepoäng
fr.o.m. 2023. De utökade poängen kan bara användas för den
grundläggande högskolebehörighet.
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Elevcitat
El- och energiprogrammet

"Jag trivs väldigt bra på El- och
energiprogrammet på Vettergymnasiet.
Jag gillar att det är mycket praktiskt.
Mitt favoritämne är programmering där
jag tänker på att utbilda mig senare som
spelutvecklare."

El- och energiprogrammet

- Liam

EE programmet hos oss riktar sig till dig som är
tekniskt intresserad och gillar att arbeta både
praktiskt och teoretiskt. Du får lära dig att arbeta
och bli duktig inom det datortekniska området.
Du kan i framtiden t.ex. söka jobb som ITsupporttekniker, nätverkstekniker, systemteknik,
webbutvecklare, programmerare efter plugget
eller så fortsätter du studera vidare på högskola/
universitet (t.ex. datateknik, nätverksteknik mm).

"Tack vare min lärorika utbildning på
Vettergymnasiet har jag nu fått fast jobb
som fibertekniker med en fantastisk bra
lön!”
- Dennis

Vi erbjuder också Yrkesintroduktion mot El- och energiprogrammet
(IMYEE). För mer information besök www.vettergymnasiet.se
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NYHET: Cybersäkerhet!
Cybersäkerhet har alltid varit ett viktigt område. Med
tanke på det senaste världsläget har kunskap om
cybersäkerhet blivit ännu viktigare. Vettergymnasiet
erbjuder fr.o.m lå.23/24 nya cybersäkerhetprofilen till
elever inom EE-programmets inriktning Dator- och
kommmunikationsteknink.
På Vettergymnasiet får du möjlighet att dyka i den
fascinerande världen av cybersäkerhet. Du som elev
kommer genom teori och praktiska övningar att få en
förståelse för de metoder och verktyg som hackare
använder för att få tillgång till system och tjänster.
Du får fördjupade kunskaper kring olika hot och
underliggande mekanismer samt hur man skyddar
sig mot attacker.

Vill du lära dig om cybersäkerhet, ska du
söka till EE-programmet inriktning Datoroch kommmunikationsteknink på
Vettergymnasiet!
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EE årskurs 1: Dina första steg

Ännu mer från grunden

Från grunden

Mekatronik:
Här får du lära dig olika elektroniska komponenter
och olika mekatroniska system i samhället, för att
sedan utforska hur en dator verkligen är uppbyggd
från minsta byggsten.

Datorteknik:
Du får lära dig allt om hur en dator fungerar och hur
man kan bygga en egen. Sedan får du lära dig om
olika operativsystem och program för att kunna
sköta om en dator.

Du kommer lära dig att räkna med binära tal och
koppla massor av olika kretsar som finns i datorer
och andra system. En mycket stor del av kursen är
praktisk.

Den där datorn ovan behöver verkligen fixas och
göras i ordning. Kan du få den att starta?
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Utbildning efter ditt intresse

EE årskurs 2: Det blir ännu roligare

Under ditt första år på utbildningen ges mycket tid
för arbeten och projekt utifrån dina egna intressen
inom datorvärlden. Du kommer få testa på lite vad
du vill för att hitta ditt intresse.

Nya höjder
Mikroelektronik:
Du kommer nu få lära dig om avancerade
komponenter och kretsar som du sedan bygger och
programmerar själv. Det är upp till dig hur enkel eller
avancerad system du bygger.

Om du redan har ett intresse får du istället tiden till
att utvecklas inom ditt intresse, eller test på ett nytt
om du vill.
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En resa genom nätet

Spela dina egna spel

Nätverksteknik:

Tillämpad programmering:

Här kommer du få lära dig om allt möljligt inom
nätverk. Allt från hur nätverk och internet är uppgygt
till att konfiurera en egen server.

Här kan du lära dig om hur man kan applicera
programmering på olika tillämpade områden. Det
kan vara programmering för spel, konst, robot,
mobilappar, musik, presentationer och mycket annat.
Det är återigen ditt eget intresse som driver åt vilken
riktning du väljer att programmera. Allt för att du ska
kunna utvecklas på ditt sätt.

Vettergymnasiet

30

Vettergymnasiet

31

EE årskurs 3: Det stora klivet
Webbutveckling:

Programmering:

Lär dig skapa dina egna hemsidor och hur du kan
lägga upp de på webben. Du kommer lära dig
grunden till att bygga många olika typer av hemsidor.

Du kommer även läsa en hel del programmering där
du får lära dig de vanliga språken som C++ och C#.
Sedan är det upp till dig om du vill fortsätta lära dig
många andra språk.
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Rubrik
Gymnasiearbete
Ditt sista år på gymnasiet handlar mycket om att
visa vad du lärt dig och att du kan gå vidare på egen
hand för att lära dig mer. I samband med detta ska
du under hela läsåret arbete med ett projekt.
Ditt projekt och arbete visar vad du lärt dig under din
tid på skolan.
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En del bygger robot, andra bygger hemsidor, någon
bygger en smartmirror, vissa bygger datorspel etc.
Det kan även vara olika events i form av t.ex. LAN.
Det är du själv som väljer vad du vill göra i samband
med utbildningen.

Här har en elev byggt digitaltekniska funktioner
inom elektronik i spelet Minecraft. Ni som vet,
ni vet. :)
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Programgemensamma

Poäng

Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100
400

Programinriktning

Poäng

Dator- och nätverksteknik

100

Elektronik och mikrodatorteknik

100

Kommunikationsnät 1

100

Nätverksteknik

100
400

Gymnasiearbete

Poängplan EE
Gymnasiegemensamma

Poäng
100

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Sv som andraspråk 1

100

Programfördjupning om 800p och Individuellt val om 200p
tillkommer. Fördjupningskurser är mest inriktade på
webbutveckling, programmering och nätverk.
Högskolebehörighet: svenska 2, svenska 3 och engelska 6.
El- och energiprogrammet utökas till 2800 gymnasiepoäng
fr.o.m. 2023. De utökade poängen kan bara användas för den
grundläggande högskolebehörighet.

600
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Yrkesintroduktion

IMA

Utbildningen går på fyra år (ev. tre år).

Du läser grundämnen och ett antal av
gymnasieskolans yrkeskurser utifrån dina
individuella förutsättningar. Grundskolekurser SV, EN,
MA och IDH erbjuds alltid för de elever som så
önskar. Övriga kurser SH, HI, RE och TK kan
eventuellt också läsas men endast i undantagsfall.

Första året ligger fokuset på att bli klar med
grundskolans kurser och därmed sikta på att bli
nationellt behörig till ett yrkesprogram.
Du fyller på med ett antal lämpliga gymnasiekurser
mot yrket utifrån dina förutsättningar enligt
studieplan.

Utbildningen utformas efter dina enskilda behov och
du får ingen examen med detta alternativ.

Ni blir kallade till möte kring studieplanen.
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NYHET: Samhällsprogrammet!
Vettergymnasiet utökar med samhällsprogrammet,
inriktning beteendevetenskap, fr.o.m. hösten 2023.
SA-programmet hos oss riktar sig till dig som är
intresserad av hur samhället fungerar och hur
människor påverkas av samt påverkar samhället.
Är du intresserad av att veta vad det är som gör att
människor blir kriminella? Undrar du vad det är som
gör att du har blivit just du, med din unika identitet?
Funderar du över om dina val i livet är dina egna,
eller om samhället är det som påverkar dina val?
Då kommer samhällsprogrammet hos oss att passa
dig perfekt!
I utbildningen lär du dig bland annat att se på
förändringar i samhället både ur ett historiskt och ur
ett internationellt perspektiv. Du läser bland annat
Samhällskunskap, Psykologi, Sociologi och
Kriminologi. Efter gymnasiet kan du på universitetet/
högskolan välja att utbilda dig till t.ex.
kommunikatör, lärare, journalist, polis, kurator,
psykolog etcetera.
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Poängplan SABET
Gymnasiegemensamma

Poäng

Programgemensamma

Poäng

Engelska 5

100

Filosofi 1

50

Engelska 6

100

Moderna språk

200

Historia 1b

100

Psykologi 1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Inriktning Beteendevetenskap

Matematik 2b

100

Ledarskap och organisation

100

Naturkunskap 1b

100

Kommunikation

100

Religionskunskap 1

50

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1 / SV som andraspråk 1

100

Sociologi

100

Svenska 2 / SV som andraspråk 2

100

Rubrik

450

Svenska 3 / SV som andraspråk 3

100
1150
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300

Poäng

Programfördjupning om 300p, Individuellt val om 200p
och Gymnasiearbete om 100p tillkommer.
Exempel på kurser: Etnicitet & Kulturmöten, Humanistisk
och samhällsvetenskaplig specialisering, Kriminologi.
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HÄR FINNS VI
Sedan 2009, Jönköping

Klostergatan 38
553 35 Jönköping

vettergymnasiet.se

info@vettergymnasiet.se

Skolan: 036-120404
Rektor: 036-121630

@vettergymnasiet

@vettergymnasiet

För mer information besök vettergymnasiet.se

