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Litet, stolt och kaxigt
Vi är en liten och bra gymnasieskola där ingen 
är anonym och du kan påverka din skolgång. 
Vardagen på Luspengymnasiet kännetecknas 
av ett nära samarbete mellan lärare och elever.

Vi har både högskoleförberedande och yrkes-
inriktade program.

Extra allt
Kunskap är mer än plugga. Vi genomför 
många spännande aktiviteter - överlevnad, 
fjällturer, festivaler, samarbete med andra  
länder, sportevenemang och utlandsresor.

Eleverna uttrycker tydligt att på Luspen så trivs 
man bra!

Fördel Luspen

Så här säger Skolinspektionen
”Skolan är liten och närheten mellan lärare 
och elever stor. Eleverna trivs och känner stor 
trygghet vid skolan. Atmosfären är vänlig och 
både elever och personal ger uttryck för att 
man bryr sig om varandra.” 

Våra program och inriktningar

Profiler - vår stolthet! sid 4

Upplevelser sid 5

Specialidrott sid 6

Forskning sid 7

Nationella Idrottsutbildningar
niu: Tärnaby Alpina Gymnasium sid 8

niu: Armbrytargymnasiet sid 10

Samhällsvetenskapsprogrammet sid 12

inriktning: Samhällsvetenskap sid 14

inriktning: Beteendevetenskap sid 15

inriktning: Medier, information och kommunikation sid 16

Naturvetenskapsprogrammet 
sid 18-19inriktning: Naturvetenskap

inriktning: Naturvetenskap och Samhälle

Teknikprogrammet 
sid 20

inriktning: Design och produktutveckling

Barn- och fritidsprogrammet 
sid 22

inriktning: Fritid och hälsa eller Pedagogiskt arbete

Fordon- och transportprogrammet 
sid 24

inriktning: Lastbil och mobila maskiner

Introduktionsprogrammet 
sid 26

Om du saknar behörighet till nationella program

Litet, stolt och kaxigt
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» Bidrag till körkort!

» Bärbara datorer till alla!

» Kamratskap och kunskap!

» Personal som bryr sig

» Variation – vi är både hemma  

och ute i världen!

» Elevhem med hotellfrukost

Gilla oss på Facebook!
www.facebook.com/luspengymnasiet Utgiven av Luspengymnasiet i Storuman 2016

Omslagsbild: Andreas Johansson

Foto övrigt: Duncan Kemp, Sam Hedman, Roland Nilsson, Andreas Johansson 
samt Luspengymnasiets egna.

Form: Linjalen i Storuman
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NIU
Gymnasieskolan i Storumans kommmun har två nationella 
idrottsutbildningar, alpina och armbrytning. Läs mer på 
sidorna 8-11!

Specialidrott
Här får du möjlighet att röra på dig! Läs mer på sidan 6!

Forskning
På Luspengymnasiet kan du forska. Läs mer på sidan 7!

PROF
ILER

 

NIU

Ung Företagsamhet 

Hälsa 

Upplevelser

Specialidrott

Forskning 

Upplevelser
Luspen är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Här 
får du upplevelser. Tillsammans med skolorna i Zyweic i Polen 
har vi ett långvarigt utbyte som bidrar till att du dels får en 
djupare insikt i ditt eget kulturarv men även i den polska 
kulturen och vardagslivet. 

Här på Luspen har vi som mål att alla som läser ett språk ska 
få besöka sitt språkland. Vi har bland annat rest till Paris, Ber-
lin och Madrid. Vi åker även årligen till Stockholm, en vecka 
under våren, då flera intressanta studiebesök genomförs. 

Till upplevelser hör också våra omtalade fjällturer! Läsåret 
fylls på med andra evenemang som till exempel filmfestival, 
berättardagar, må-bra-dagar, kulturfestival.Life On Luspen

Ung Företagsamhet 
Här kan du starta och driva ett UF-företag under ett år. Det 
måste inte vara en uppfinning. Förverkliga en idé, eller kan-
ske skapa något som du tycker saknas eller så är det något 
du själv skulle vilja ha? 

Gör det du tror på och brinner för!

Hälsa
 ”Målet är att alla elever och all personal som finns på 
Luspengymnasiet ska trivas och må bra, fysiskt såväl som 
psykiskt, individuellt och socialt” (ur Luspengymnasiets 
lokala arbetsplan)

För att jobba mot detta mål genomför vi:

» Återkommande ”må bra-dagar” där aktiviteterna  
 fokuserar på fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande.

» Hälsoprofiler med eleverna minst en gång under 
 gymnasietiden (delvis som del i idrott och hälsa- 
 kurserna). Hälsoprofilerna innebär bland annat fysiska  
 tester, enkät om trivsel och livsstil, enskilt samtal som  
 knyter ihop det fysiska, mentala och sociala  
 välbefinnandet, samt analys och reflektion över sin  
 egen profil.

» Våra årliga fjällturer med eleverna bidrar också till bra  
 hälsa.

”När vi har så här fina upplevelser till-
sammans utanför skolans väggar, så gör 
det att vi presterar ännu bättre innanför 
skolans väggar” 

(Luspenelev efter vinterfjälltur)
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Idrotta på skoltid 
Det innebär att du får många fler timmars träning per vecka 
– under skoltid. Det här tillvalet kan du göra på alla våra 
program.

Genom praktisk träning och teoretisk undervisning förbättrar 
du dina färdigheter och kunskaper i din idrott:

Vi har inriktat oss på ARMBRYTNING, FOTBOLL, ISHOCKEY 
och VOLLEYBOLL. 

Den teoretiska delen innehåller bland annat:

» Teknik, taktik och regler

» Idrottspsykologi

» Träningslära, träningsmetoder och kost

» Idrottsskador

Vi samarbetar med de lokala klubbarna. Träning och utbild-
ning på skolan och i klubben samordnas och ger dig bästa 
möjliga förutsättningar att utvecklas.

SPECIAL
IDROTT

Fotboll

Ishockey

Armbrytning 

Volleyboll 

300
poäng

Vi vill att fler ungdomar i Sverige fortsätter till högre studier.  
Därför erbjuder vi som enda gymnasium i landet – en Forskningsprofil!

FORSK
NING

ForskaForska

Du blir en del i ett skarpt 
forskningsprojekt
Vi har haft Forskningsprofilen i över 10 
år och de elever som gått den är mycket 
nöjda med kunskaperna som de fått. 
Universiteten har berömt forskningspro-
filen eftersom den rekryterar människor 
till forskarvärlden och vidare studier.

Profilen ger dig forskningens grunder 
så att du behärskar dem redan när du 
börjar dina universitets- och högskole-
studier. Du får redan nu inblick i univer-
sitets- och högskolestudier på ett helt 
unikt sätt. 

Om du läser något av våra högskole-
förberedande program kan du välja 
forskning.

Samhällsvetenskapsprogrammet 
– Samhällsvetenskap 
– Beteendevetenskap 
– Medier, information, kommunikation

Naturvetenskapsprogrammet 
– Naturvetenskap 
– Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet  
– Design och produktutveckling

Så här arbetar vi
Ditt forskningsarbete gör du i samarbete 
med ett universitet eller en högskola. En 
del av tiden gör du plats hos dom.

Du och din lärare eller handledare kom-
mer överens om ett lämpligt forsknings-
område. Du får en en egen samordnare 
och hjälp med resor och boende. 

Under ditt arbete får du:
» Insikter i vetenskapligt  
 forskningsarbete

» Stora kunskaper om det område  
 du valt

» Kunskap om teorier och  
 forskningsmetoder

» Handledning så du kan genomföra  
 din forskningsuppgift

» Lära dig att rapportera resultat och 
 skriva en vetenskaplig rapport.
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Nationell Idrottsutbildning
Vill du göra en elitsatsning i alpinskidåkning? Tärnaby alpina 
gymnasium är en nationell idrottsutbildning (NIU) och tillhör 
gymnasieskolan i Storuman.

Tärnaby är byn som i åratal levererat världsstjärnor som 
Ingemar Stenmark, Stig Strand och Anja Pärson med flera.

Tärnaby alpina gymnasium är på väg att bli ett starkt etable-
rat alpint skidgymnasium med fokus på elitskidåkning.

Du får möjlighet till flexibla studier kombinerat med träning.
Du handleds av duktiga lärare och tränare. 

NIU
TÄRNABY

ALP
INA

Så här arbetar vi
Vi har valt att lägga vår utbildning på 
fyra år för att du ska få chans att studera 
och samtidigt träna på elitnivå. 

Vi delar upp vårt läsår i fyra perioder 
med vintern som utgångspunkt. 

Hösten och våren består av barmarksträ-
ning i kombination med studier i raskt 
tempo. Under vinterperioderna avtar de 
teoretiska lektioner för att ge utrymme 
för den alpina träningen. 

Vi kan skräddarsy schemat utifrån ditt 
behov. 

Små grupper gör att vi snabbt lär känna 
alla våra elever.

Vi erbjuder boende under de två första 
åren under studietiden. Det finns också 
möjlighet till att köpa middagar på 
vardagarna. 

Varför Tärnaby?
En av många förklaringar, till varför flera 
framgångsrika alpinister kommer från 
Tärnaby, är enkelheten.

I Tärnaby är det nära till träningen. Vi har 
fem minuters promenad till Anjabacken 
där vi även har vår vallabod. 

Tärnaby har en lång vintersäsong. Den 
lilla byn uppskattar alla ungdomar som 
är i farten under större delen av året. 
Kamratskap växer naturligt fram till de 
flesta i byn. 

Du kan plugga
Samhällsvetenskap ....................sid 12

Naturvetenskap..........................sid 16
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NIU
ARM
BRYT
NING

Nationell Idrottsutbildning
Vill du utvecklas som idrottare och dessutom göra det på 
skoltid? Då ska du söka så snart du kan till västeuropas enda 
armbrytargymnasium – på elitnivå!

Här på Luspengymnasiet får du bland annat träna med 
Storuman Armsport, som är en av Sveriges största och 
mest framgångsrika armbrytarklubbar. På skolan har vi under 
många år haft en regional satsning på armbrytning. Sedan 
2011 finns också möjligheten att söka till den nationella 
idrottsutbildningen Armbrytning.

Kombinera det bästa av två världar - träna armbrytning på 
elitnivå samtidigt som du skaffar dig en bra utbildning!

Så här arbetar vi
Samtidigt som du tränar armbrytning 
läser du också något av de andra pro-
grammen vid skolan, under tre år. Allt för 
att du ska få så bra grund att stå på inför 
framtiden. Du får alltså en yrkesförbe-
redande utbildning eller behörighet för 
fortsatta studier, utöver armbrytningen.

I armbrytningsträningen ingår bland 
annat:

» Praktiska övningar, det vill säga teknik 
och träning. Förutom armbrytning tränar 
du kondition, viktträning på gym och 
den så kallade ryssträningen. Det är 
en egenutvecklad träningsmetod som 
framgångsrikt fostrat armbrytare på 
världsnivå. 

» Teori där du lär dig om kost, träning, 
hälsa, medicin, skador och annat som du 
kan ha nytta av som armbrytare. 

Tävlings- och 
träningsverksamhet
Här på armbrytargymnasiet får du 
möjlighet att tillsammans med Storu-
man Armsport åka på träningsläger och 
tävlingar. Allt från läger med brottare 
i Kiruna och Karungi till nationella och 
internationella tävlingar.

Du kan plugga
Alla program går att kombinera 

med NIU Armbrytning! 
Det är bara att välja!

På kvällstid kan du träna med Storuman Armsport.  
Här tränar även den flerfaldiga världsmästarinnan Heidi Andersson. 
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VETENSKAPS

PROGrammet

SAM
HÄLLS

Javisst - du kan forska!
Genom forskningsprofilen har vi bra kontakt med aktuell forskning i  
samhälls- och naturvetenskap samt teknik. På detta program har du möjlig-
het att forska år två och tre. Läs om forskningsprofilen på sidan 7 eller på:  
www.luspengymnasiet.se/profiler/forskning.htm

ForskaForska

Ämnen i inriktningen Medier,  
information och kommunikation
Journalistik, reklam och information 1

Medieproduktion 1

Medier, samhälle och kommunikation 1

Psykologi 2a

Ämnen i programmet
Filosofi 1

Moderna språk

Psykologi 1

Du kan fördjupa dig i
Fotografisk bild 1

Textkommunikation

Grafisk kommunikation 1

Entreprenörskap + Ung Företagsamhet, eller

Medieproduktion 2 = Gymnasiearbete

Ämnen i inriktningen  
Beteendevetenskap
Psykologi 2a

Sociologi

Ledning och organisation 

Kommunikation

Ledning och organisation

Ämnen i programmet
Filosofi 1

Moderna språk 

Psykologi 1

Du kan fördjupa dig i
Psykologi 2b

Religion 2

Engelska 7

Internationella relationer

Engelska 5 

Engelska 6 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1b

Matematik 2b

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1b 

Historia 1 b

Naturkunskap 1b

Svenska 1 – eller Svenska som andraspråk 1 

Svenska 2 – eller Svenska som andraspråk 2 

Svenska 3 – eller Svenska som andraspråk 3 

Individuella val
Här har du själv möjlighet att välja kurser du 
tycker är intressanta, bl a estetiska kurser, 
fördjupingskurser och idrott.

Gymnasiearbete
Här ska du genomföra ett arbete där du 
väljer ett eget ämnesområde som  
intresserar dig extra mycket och har  
anknytning till programmet.

Läsa vidare
Här får du en bred bas för fortsatta studier. 
Till exempel till lärarutbildningarna, 
information, juridik och ekonomi.

Ämnen i inriktningen  
Samhällsvetenskap
Geografi 1

Historia 2a

Religionskunskap 2 

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 3

Ämnen i programmet
Filosofi 1

Moderna språk 

Psykologi 1

Du kan fördjupa dig i
Historia 3

Kultur- och idéhistoria

Engelska 7

Psykologi 2a

Internationella relationer

Samhällsprogrammet

Gemensamma ämnen som du läser med elever från andra program

SAMHÄLLSVETENSKAP

BETEENDEVETENSKAP

MEDIER,INFORMATION, 
KOMMUNIKATION

FO
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SAMHÄLLSVETENSKAP BETEENDEVETENSKAP

Så här arbetar vi
Utbildningen ger dig en bra grund för att läsa vidare vid 
universitet och högskolor. 

Detta ger dig en bred utbildning och många delar går att 
anpassa utifrån ditt eget intresse!

Du lär dig att finna och analysera samband, att formulera 
problem och finna lösningar. Att tolka, förstå och förklara är 
också viktiga kunskaper. 

Du får ett vetenskapligt och kritiskt förhållningsätt som hjäl-
per dig att omsätta idéer till praktisk handling.

Kontakt med omvärlden
Skolan har regelbundna utbyten med Polen, där vi besöker 
och tar emot besök ifrån en skola i vår vänort Zywiec.

Vi gör också studiebesök, där du får möjlighet att se hur sam-
hället fungerar på riktigt. Bland annat tingsrätten, muséum, 
arkiv, universitet och Riksdagen. 

Vi samarbetar även med lokala företag och organisationer. 

Yes we can, and we will!

Samhällsvetenskap
På denna inriktningen läser du om Sverige och världen, hur 
historien format vårt samhälle och hur vi kan forma det för 
framtiden. 

Det handlar om människor och världen, politik, samhälls-
byggnad, språk, ekonomi och religion. Du fördjupar dig  
dessutom i något som intresserar dig extra mycket.

Ett brett program som ger dig en bra grund för att läsa 
vidare på universitet och högskolor.

Att förstå människan  
är att förstå världen!
På den här inriktningen läser du om vad som formar och 
påverkar människors beteende, ditt eget och andras. Du får 
studera kommunikation, psykologi, sociologi och internatio-
nella relationer. Allt detta är av vikt för att skapa en förståelse 
för den globala värld vi lever i, som präglas av människor 
med olika kulturella, sociala och ekonomiska bakgrunder. När 
vi förstår oss själva är det lättare att förstå världen.

Här får du även läsa alla steg i engelska, vidare är detta en 
bred utbildning som ger dig en bra grund för studier univer-
sitet och högskolor.

Inriktning:Inriktning:

Så här arbetar vi
Utbildningen ger dig en bra grund för att läsa vidare vid 
universitet och högskolor. 

Detta ger dig en bred utbildning och många delar går att 
anpassa utifrån ditt eget intresse!

Du lär dig att finna och analysera samband, att formulera 
problem och finna lösningar. Att tolka, förstå och förklara är 
också viktiga kunskaper. 

Du får ett vetenskapligt och kritiskt förhållningsätt som hjäl-
per dig att omsätta idéer till praktisk handling.

Kontakt med omvärlden
Skolan har regelbundna utbyten med Polen, där vi besöker 
och tar emot besök ifrån en skola i vår vänort Zywiec.

Vi gör också studiebesök, där du får möjlighet att se hur sam-
hället fungerar på riktigt. Bland annat tingsrätten, muséum, 
arkiv, universitet och Riksdagen. 

Vi samarbetar även med lokala företag och organisationer. 
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Så här arbetar vi
Du lär dig att finna och analysera sam-
band, att formulera problem och finna 
lösningar. Att tolka, förstå och förklara är 
också viktiga kunskaper. 

Du får ett vetenskapligt och kritiskt för-
hållningsätt som hjälper dig att omsätta 
idéer till praktisk handling.

Inriktningen mot medier, samhälle och 
kommunikation har många praktiska 
inslag. 

Kontakt med omvärlden
Skolan har regelbundna utbyten med 
Polen, där vi besöker och tar emot be-
sök ifrån en skola i vår vänort Zywiec.

Vi gör också studiebesök, där du får 
möjlighet att se hur olika institutioner i 
samhället fungerar på riktigt. Bland an-
nat tingsrätten, muséum, arkiv, universi-
tet och Riksdagen. 

Vi samarbetar även med lokala företag 
och organisationer.

Tyck, tryck och påverka!

Medier , information och kommunikation
Inriktningen fokuserar på mediernas roll i samhället. Både 
teoretiskt och praktiskt. Du bekantar dig med olika yrken 
i mediebranschen, marknadsföring, medier i politiken och 
medieeffekter. 

Du får också praktiska färdigheter som skrivande, grafisk 
formgivning och foto. Du fördjupar dig sedan inom reklam, 
journalistik och teorier om mediernas funktion. 

Utbildningen ger dig en bra grund för att läsa vidare vid 
universitet och högskolor. 

MEDIER,
INFORMATION, 
KOMMUNIKATION

Inriktning:
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Ämnen i inriktningen  
Naturvetenskap
Biologi 2

Fysik 2

Kemi 2

Matematik 4

Ämnen i programmet
Biologi 1

Fysik 1

Kemi 1

Moderna språk

Du kan fördjupa dig i
Bioteknik

Matematik 5 eller Engelska 7

Gemensamma ämnen som du läser 
med elever från andra program
Engelska 5 

Engelska 6 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Samhällskunskap 1b

Historia 1 b

Religionskunskap 1

Svenska 1 – alt Svenska som andraspråk 1

Svenska 2 – alt Svenska som andraspråk 2

Svenska 3 – alt Svenska som andraspråk 3

Individuellt val
Ett helt fritt val, från programanknutna kurser 
till idrott eller skapande.

Gymnasiearbete
Här väljer du ett eget ämnesområde som 
intresserar dig extra mycket och har  
anknytning till programmet.

Läsa vidare
Detta är den utbildning som ger dig flest 
möjligheter till fortsatta studier. Sedan väntar 
en mycket gynnsam arbetsmarknad. 

Så här arbetar vi
Studierna kännetecknas av laborationer, 
fältstudier och problemlösning.

Vi har ett vetenskapligt och helhets-
tänkande förhållningssätt. Flera ämnen 
samarbetar och samarbetet är ofta 
tvärvetenskapligt.

Kommunikation och samarbete är viktigt 
för dig i famtiden. Därför arbetar vi ofta 
i grupp, gör presentationer, både i tal 
och skrift samt att du använder modern 
IT-baserad utrustning i ditt skolarbete.

Med programfördjupningen Bioteknik 
får du jobba med metoder som används 
inom till exempel kriminalteknologi, 
livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Kontakt med omvärlden
I de kurser som ingår i naturveten- 
skapsprogrammet har du möjlighet 
att samarbeta med lokala företag och 
med olika instanser i kommunen.  
Vi gör studiebesök och du har stora 
möjligheter att delta i något av våra 
internationella samarbetsprojekt. Då 
det gäller forskning har skolan god 
kontakt med högskolor och  
universitet. 

NATUR
VETEN
SKAPS
PROGrammet

”Du är efterlyst. Naturligtvis.”

Inriktning: Naturvetenskap
Tycker du om att undersöka och experimentera för att 
skaffa dig kunskaper om din omvärld?  
Tycker du om att diskutera naturvetenskapens betydelse 
för oss människor? – Då är naturvetenskap något för dig! 

Sverige har stora behov av välutbildade naturvetare i fram-
tiden. Till exempel inom yrken som ingenjörer ,  datavetare, 
lärare, sjuksköterskorr ,  läkare, apotekare, psykologer ,  
socionomer ,  samt personer utbildade i biomedicin,  
bioteknik, miljövård och energi. 

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle
Denna inriktning är för dig som gillar de naturvetenskapliga 
ämnen och som dessutom vill läsa om människan som social 
varelse. Du är alltså en socialt intresserad naturvetare, typ! 
Här får du alla de klassiska naturämnena till steg ett, men 
även geografi, och lite mer samhällsvetenskap och biologi. 
Men även roliga kurser som psykologi, filosofi och internatio-
nella relationer.

Javisst - du kan forska!
Genom forskningsprofilen har vi bra kontakt med aktuell forskning i  
samhälls- och naturvetenskap samt teknik. På detta program har du möjlig-
het att forska år två och tre. Läs om forskningsprofilen på sidan 7 eller på:  
www.luspengymnasiet.se/profiler/forskning.htm

ForskaForska

Naturvetenskapsprogrammet

Ämnen i inriktningen  
Naturvetenskap och Samhälle
Biologi 2

Geografi 1

Samhällskunskap 2

Ämnen i programmet
Biologi 1

Fysik 1

Kemi 1

Moderna språk

Du kan fördjupa dig i
Moderna språk

Psykologi 1

Filosofi 1

Internationella relationer
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Ämnen i inriktningen Design och 
produktutveckling
Bild och form 1a1

Design 1

CAD 1

Konstruktion 1

Ämnen i programmet
Fysik 1

Kemi 1

Teknik 1

Du kan fördjupa dig i
CAD 2, CAD 3

Robotteknik, Teknik specialisering

Datorstyrd produktion 1

Gemensamma ämnen som du läser 
med elever från andra program
Engelska 5 

Engelska 6 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Historia 1a1

Samhällskunskap 1b 

Religionskunskap 1

Svenska 1 – eller Svenska som andraspråk 1 

Svenska 2 – eller Svenska som andraspråk 2 

Svenska 3 – eller Svenska som andraspråk 3

Individuellt val
Ett helt fritt val, från programanknutna kurser 
till idrott eller skapande

Gymnasiearbete
Här ska du genomföra ett arbete där du  
väljer ett eget ämnesområde i den valda 
yrkesutgången som intresserar dig extra 
mycket och har anknytning till programmet.

Läsa vidare
Du får en bred grundläggande teknisk 
utbildning, som ger behörighet för fortsatt 
utbildning.

Kontakt med omvärlden
Du får möjlighet att samarbeta med 
företag inom branschen och med 
olika instanser i kommunen. 

Vi gör studiebesök och kan delta i 
något av våra internationella sam-
arbetsprojekt.

Vi har APL, ArbetsPlatsförlagt Lärande 
på programmet i fyra till sex veckor.

Teknikprogrammet 

Så här arbetar vi
Vi jobbar mycket med problem-
lösning, laborationer, fältstudier och 
studiebesök.

Kommunikation och samarbete är 
viktigt för dig i famtiden. Därför 
arbetar vi ofta i grupp, gör presenta-
tioner både i tal och skrift samt att du 
använder IT-baserad utrustning i ditt 
skolarbete.

Vi vill att eleverna jobbar med  
uppgifter som finns i verkligheten och 
inte bara inom skolan.

TEK
NIK
PROGrammet

Javisst - du kan forska!
Genom forskningsprofilen har vi bra kontakt med aktuell forskning i  
samhälls- och naturvetenskap samt teknik. På detta program har du möjlig-
het att forska år två och tre. Läs om forskningsprofilen på sidan 7 eller på:  
www.luspengymnasiet.se/profiler/forskning.htm

ForskaForska

”Inte bara teori 
– man får göra saker också”

Design och produktutveckling
Programmet för dig som är nyfiken på det mesta. Lär dig 
hur saker och ting fungerar och hur man kan tänka för att 
konstruera och tillverka saker. 

Du får bra kunskaper inom matematik och naturvetenskap 
och grunden för yrkeslivet med praktiskt användbara kun-
skaper ,  till exempel inom problemlösning.

Förankrat i industrins behov.
Inriktningen har tyngdpunkten inom konstruktion och 
produktutveckling, med datorstyrd materialbearbetning. 
Du lär dig både de praktiska och teoretiska grunderna inom 
sådant som en tekniker eller konstruktör jobbar med och 
får behörighet för fortsatta studier.

Du blir attraktiv på arbetsmarknaden eftersom utbildning-
en sker i nära samarbete med våra lokala företag, samtidigt 
som Teknikprogrammet i första hand är studieförbere-
dande.
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Ämnen i inriktningen  
Fritid och hälsa
Fritid och friskvård

Fritid och idrottskunskap

Ämnen i programmet
Hälsopedagogik

Naturkunskap 1a2

Kommunikation

Lärande och utveckling

Människors miljöer

Pedagogiskt ledarskap

Samhällskunskap 1a2

Svenska 2 /Svenska som andraspråk.

Du kan fördjupa dig i
Massage 1

Kost och hälsa

Naturguidning 1

Träningslära 1

Historia 1a2

Naturkunskap 2

BARN
&FRI
TIDS
PROGrammet

Så här arbetar vi
Vi förenar praktik och teori så du både 
får utveckla och använda dina kunskaper. 

Ett helhetstänkande karakteriserar  
skolan. Därför arbetar vi ofta i projekt 
med samarbete mellan olika ämnen. 

Du får lära genom upplevelser och 
framför allt få du vara med och skapa 
upplevelser. Till exempel forsränning, 
SPA-besök och resor. 

Det ställer krav på dig. Du har med-
bestämmande och delaktighet i både 
planeringen som genomförandet av din 
undervisning.

”Fritid är hälsa. Hälsa ofta”

Inriktning: Fritid och hälsa
Tycker du att hälsa är viktigt, gillar utmaningar och upplevel-
ser! Vill du ha roligt de kommande tre åren och samtidigt få 
en bred gymnasieutbildning.

Du förbereder dig för arbete inom hälsa, friskvård och 
fritidssektorn. Det ger dig grundläggande kunskaper till ett 
arbete med människor i alla åldrar och förutsättningar för 
en aktiv och hälsofrämjande fritid!

Exempel på yrken efter avslutad utbildning är hälsoentre-
prenör ,  personlig tränare, gruppinstruktör ,  arbete inom 
fritid och turism samt arbete inom SPA-verksamhet.

Inriktning: Pedagogiskt arbete
Vill du arbeta med barn och ungdomar och samtidigt få en 
bred gymnasieutbildning, välj Pedagogiskt arbete. Du lär 
dig arbeta med människor i olika åldrar. Yrkesutgången är 
barnskötare och elevassistent. Du kan läsa vidare till förskol-
lärare, fritidspedagog, idrottslärare, polis mm.

Kontakt med omvärlden
Under din utbildning kommer du att 
få genomföra 15 veckors praktik, APL, 
ArbetsPlatsförlagd Lärande. 

Ämnen i inriktningen  
Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete

Barns lärande och växande

Ämnen i programmet
Hälsopedagogik

Naturkunskap 1a2

Kommunikation

Lärande och utveckling

Människors miljöer

Pedagogiskt ledarskap

Samhällskunskap 1a2

Svenska 2 /Svenska som andraspråk.

Du kan fördjupa dig i
Massage 1

Psykologi 1

Entreprenörskap

Skapande verksamhet

Specialpedagogik 1

Historia 1a2

Naturkunskap 2 

Barn- och fritidsprogrammet 

Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 – eller Svenska som andraspråk 1

Individuellt val
Ett helt fritt val, från programanknutna kurser inom 
hälsa, fritid, skapande eller kurser för grundläg-
gande högskolebehörighet.

Gymnasiearbete
Här ska du genomföra ett arbete där du  
väljer ett eget ämnesområde i den valda yrkesut-
gången som intresserar dig extra mycket och har 
anknytning till programmet.

Läsa vidare?
Du ges möjlighet att läsa kurser som ger dig hög-
skolebehörighet. Du kan då läsa vidare till bland 
annat hälsopedagog, sjukgymnast, fritidsledare, 
fritidspedagog, idrottslärare, polis eller förskol-
lärare!

Gemensamma ämnen som du läser med 
elever från andra program
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Ämnen i inriktningen Lastbil och 
mobila maskiner
Maskin- och lastbilsteknik, intro

Reparation av lastbilar och mobila maskiner

Ämnen i programmet
Fordons- och transportbranschens villkor och 
arbetsområden

Fordonsteknik – introduktion

Du kan fördjupa dig i
Arbete från servicebil

Mobila maskiner och utrustning

Mobil hydraulik 1

Mobil hydraulik 2

Styr- och övervakningssystem

Gemensamma ämnen som du läser 
med elever från andra program
Engelska 5

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Idrott och hälsa 1

Samhällskunskap 1a1

Religionskunskap 1

Historia 1a1

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Individuellt val
Ett helt fritt val, från programanknutna kurser 
till idrott eller skapande.

Gymnasiearbete
Här ska du genomföra ett arbete där du  
väljer ett eget ämnesområde i den valda 
yrkesutgången som intresserar dig extra 
mycket och har anknytning till programmet.

Läsa vidare!
Du kan uppnå grundläggande högskole-
behörighet genom att läsa utökat program 
med 100 poäng.

”Vi lär av företag på orten”

Lastbil och mobila maskiner
Programmet passar dig som vill jobba med service och 
underhåll av mobila maskiner. Du kommer att vara både i 
skolan och få undervisning ute på företag.

Inriktningen möter det ökade behovet av arbetskraft inom 
gruvindustrin och övrig produktion där tunga maskiner 
används.

Dina chanser på arbetsmarknaden goda eftersom du kan 
arbeta inom många olika yrken runt tunga maskiner dess 
kringutrustning. Efter avslutad utbildning kan du jobba bland 
annat som maskinmekaniker. 

Du får en attraktiv teknisk kompetens på en arbetsmarknad 
som ökar.

FOR
DONS
& TRAN
SPORT
PROGrammet

Så här arbetar vi
På Luspengymnasiet jobbar vi med både 
teori och praktik parallellt. Vi arbetar 
mycket med problemlösning. 

Under utbildningen får du arbeta på 
verkstäder som servar tunga maskiner 
under handledning av lärare och  
tillsammans med kunniga yrkesmän.

Kontakt med omvärlden
Vi samarbetar med lokala företag.

Detta ger både lokala och interna-
tionella kontakter som kommer att 
vara värdefulla under ditt  
kommande yrkesliv.

Du får APL, ArbetsPlatsförlagt 
Lärande, under 15 veckor.

Fordons och 
transportprogrammet
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INTRO
DUK
TIONS
PROGrammet

Individuellt alternativ
Du får: förutsättningar för att gå vidare 
till yrkesintroduktion, annan utbildning 
eller till arbetsmarknaden. Utformas 
efter elevens behov och förutsättningar.

Programinriktat individuellt 
val - PRIV 
Du kan: så snart som möjligt få behörig-
het och antas till valt yrkesprogram.

Behörighetskrav:  
» svenska, matematik eller engelska 
samt ytterligare 4 ämnen 

» svenska, matematik, engelska samt 
ytterligare 3 ämnen

”Landa, ladda, lyft”

Introduktionsprogrammet
Saknar du behörighet till gymnasiet? Då kan du läsa ett 
introduktionsprogram på Luspengymnasiet.  
Du förbereder dig för annan gymnasieutbildning eller för 
arbetsmarknaden.  
Du kan inte läsa ämnen som du redan nått ett godkänt be-
tyg i. Utbildningen kan innehålla gymnasiekurser, motiverande 
insatser som praktik, Ung Företagsamhet (UF) med mera.

Språkintroduktion
Är du: nyligen anländ invandrarungdom 
som behöver utbildning med tyngd-
punkt i det svenska språket?  
Du förbereds för fortsatta gymnasiestu-
dier eller annan utbildning.  
Utbildningen läggs upp utifrån ungdo-
marnas kunskaper och tidigare utbild-
ning. 
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