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Elevinflytande är viktigt 
för oss. Du får under din 
utbildning möjlighet att 
engagera dig i skolans 
elevråd och föreningar.

Vi vill att du ska kunna ha hela världen som din arbetsplats. Hos oss får 
du möjlighet att lägga grunden för den resan. Vi samarbetar med 
högskolor och universitet för att förbereda dig för vidare studier. Du får 
möjlighet att se världen redan under din gymnasietid genom att göra 
praktik (APL) utomlands. Genom ERASMUS+ kan vi erbjuda praktikplatser 
i Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland.

Vår personal, dina lärare, har hög specialpedagogisk kompetens där 
språk- och kunskaps utvecklande arbetssätt är i fokus. De ser till att du 
lär dig att planera och strukturera dina studier. På så sätt lär du dig att 
vara självständig, vilket är en framgångsfaktor vid vidare studier och i 
din framtida karriär.

Vi vet att dina tidigare erfarenheter och kunskap är en tillgång och 
framgångsfaktor för din vidare karriär. Vår målbild är att du vid examen 
ska ha de teoretiska kunskaper och verktyg du behöver för framtiden. 

Vilken är din målbild? Välkommen till Didaktus Gymnasium!



Hej, rektorn här!
Det du nu håller i din hand, är viktig information 
som gäller dig som skall välja gymnasium till 
skolstart 2022. Varför är det viktigt? Jo, för det 
är DU som skall göra ett val som kan komma 
att forma hela din framtid. Tänk vad stort!

Jag vill att Didaktus Gymnasium skall vara 
en del av din framtid. Jag önskar att du tar 
del av allt det som finns i katalogen så att 
du känner dig trygg med ditt gymnasieval. 
Vi kan erbjuda dig flera möjligheter med 
våra utbildningar och program.

Om du väljer att läsa Barn- och Fritids-
programmet eller Vård- och Omsorgs-
programmet får du en yrkesutbildning 
på hög nivå. Du får arbete direkt efter 
examen men kan också studera vidare på 
universitet, om det är ditt mål. Inom yrkes-
utbildningarna har du möjlighet att göra 

din praktik utomlands i årskurs 3, detta kan 
du läsa mer om i katalogen.

Våra elever som läst ett av våra teoretis  ka pro-
gram, Naturvetenskapliga- och Samhälls-
vetenskapliga programmet har lyckats 
komma in på flertalet fina utbildningar efter 
studenten. Det som gör att man lyckas med 
att både få jobb, men också att komma 
in på det universitetet som du önskar, är 
visserligen att du själv har mål och driver 
framåt mot dem. Men också en skola, med 
helt fantastisk personal som ser vad varje 
elev behöver för att lyckas. Och det vill jag 
påstå vi är väldigt bra på!

Läs vidare i katalogen och låt oss bli en del 
av din framtida karriär. Jag hoppas att jag 
får träffa dig på ett av våra öppna hus, det 
skall bli så kul att ses!

Pia Johansson
rektor, Jakobsberg
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Våra värdeord
Våra värdeord Ambition, Kraft och Glöd utgör grunden för vårt 
gemensamma arbete som visar vad som förenar oss och vad  
vi vill uppnå, med elevernas bästa som utgångspunkt.



Poängplan

totalt: 2500 p

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

”I LABBET JOBBAR VI MED  
PRAKTISKA EXPERIMENT FÖR  
ATT FÖRSTÅ KEMI OCH FYSIK.”

Gymnasiegemensamma ämnen  1150 p
Engelska 5.........................................................................................................................100p
Engelska 6 ........................................................................................................................100p
Historia 1b ..........................................................................................................................100p
Idrott och Hälsa 1 ....................................................................................................100p
Matematik 1c ................................................................................................................100p
Matematik 2c ...............................................................................................................100p
Matematik 3c ...............................................................................................................100p
Religionskunskap 1 ................................................................................................50p
Samhällskunskap 1b...........................................................................................100p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 ....................................100p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 2 ..................................100p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 3 ..................................100p

Programgemensamma ämnen 450 p
Biologi 1 .................................................................................................................................100p
Fysik 1a ...................................................................................................................................150p
Kemi 1 .......................................................................................................................................100p
Moderna språk ..........................................................................................................100p

Inriktning Naturvetenskap 400 p
Biologi 2 ...............................................................................................................................100p
Fysik 2 ......................................................................................................................................100p
Kemi 2 .....................................................................................................................................100p
Matematik 4 ..................................................................................................................100p

Individuellt val  200 p
Ind val 1 .................................................................................................................................100p
Ind val 2 ................................................................................................................................100p

Gymnasiearbete  100 p
Gymnasiearbete ....................................................................................................100p

Programfördjupning 200 p
Entreprenörskap .....................................................................................................100p
Bioteknik ..............................................................................................................................100p

Vad blir man efter studenten?

Passar programmet mig? 
Vill du kanske bli läkare i framtiden eller bara ha alla vägar öppna mot högskolan?  
Väljer du naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap får du djupa kunskaper 
i naturvetenskapliga ämnen samtidigt som vi förbereder dig för att klara studier på 
universitet och högskola.

Vad får jag lära mig?
Att göra laborationer är en viktig och kul del av naturvetenskapen, därför har vi väl-
utrustade labbsalar i kemi och i fysik. Där du får jobba med praktiska experiment för 
att förstå kemiska och fysikaliska processer. Lärarna är mycket duktiga på sina ämnen 
och gör allt för att fördjupa ditt intresse för naturvetenskap. Vår undervisning är 
”lärarledd” vilket betyder att läraren styr undervisningen i klassrummet och finns där 
när du har frågor.

Efter avslutade studier är du förberedd för universitet och högskola och 
kan fortsätta studera till det yrke du drömmer om.

NATUR
VETENSKAP

–
Inriktning: Naturvetenskap
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Poängplan

totalt: 2500 p

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

”HÄR LÄR DU DIG OM HUR MÄNNISKAN 
PÅVERKAS OCH PÅVERKAR OLIKA 
ASPEKTER I SAMHÄLLET.”

Gymnasiegemensamma ämnen  1150 p
Engelska 5.........................................................................................................................100p
Engelska 6 ........................................................................................................................100p
Historia 1b ..........................................................................................................................100p
Idrott och Hälsa 1 ....................................................................................................100p
Matematik 1b ................................................................................................................100p
Matematik 2b ..............................................................................................................100p
Naturkunskap 1b ......................................................................................................100p
Religionskunskap 1 ................................................................................................50p
Samhällskunskap 1b...........................................................................................100p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 ....................................100p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 2 ..................................100p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 3 ..................................100p

Programgemensamma ämnen 300 p
Filosofi 1 .................................................................................................................................50p
Moderna språk ..........................................................................................................200p
Psykologi 1 .........................................................................................................................50p

Inriktning Samhällsvetenskap 450 p
Geografi 1...........................................................................................................................100p
Historia 2a ........................................................................................................................100p
Religionskunskap 2 ..............................................................................................50p
Samhällskunskap 2 .............................................................................................100p
Samhällskunskap 3 .............................................................................................100p

Individuellt val  200 p
Ind val 1 .................................................................................................................................100p
Ind val 2 ................................................................................................................................100p

Gymnasiearbete  100 p
Gymnasiearbete ....................................................................................................100p

Programfördjupning 300 p
Internationella relationer ..........................................................................100p
Politik och hållbar utveckling................................................................100p
Internationell ekonomi...................................................................................100p

Vad blir man efter studenten?

Passar programmet mig? 
Är du intresserad av frågor som vad klimatförändringar har med fattigdom att göra? 
Eller funderar du ofta på varför det finns så mycket orättvisor i världen? Väljer du 
samhällsvetenskap med global profil får du lära dig om globala frågor, mänskliga 
rättigheter och hållbar utveckling. 

Vad får jag lära mig?
Vår värld blir allt mer global och det är viktigare än någonsin att vi människor förstår hur 
våra olika kulturer påverkar varandra. Under din utbildning får du lära dig begrepp 
som internationalisering, som betyder att världens länder anpassar sig till varandra 
och samarbetar. Att arbeta med internationalisering gör så att man förstår andra 
länder och kulturer bättre. Målet med utbildningen är att du ska förstå hur varje 
människa passar in i världen och öka din förståelse för andra kulturer och deras  
sätt att leva.

När du tar studenten från samhällsvetenskapliga programmet har du 
fått en bred utbildning med grundläggande högskolebehörighet. Det 
betyder att du kan välja att läsa vidare inom många olika program 
på högskolor eller universitet.

Inriktning: Samhällsvetenskap, global profil

SAMHÄLLS
VETENSKAP

–
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Kian läser Samhällsvetenskap på Didaktus 
Jakobsberg. Han säger att utbildningen är 
bred och ger en bra grund för att plugga 
vidare. Efter studenten hade han velat 
plugga eller jobba utomlands.

Hur kommer det sig att du valde  
Didaktus Jakobsberg?
– Jag tyckte om att skolan var nära och 
några av mina kompisar skulle söka hit. 
Sen har jag en kusin som gått här och han 
läser på universitetet nu. Det är en superbra 
skola, inte alls som sitt rykte, men det visste 
jag redan.

Hur trivs du i skolan?
– Jag tycker att lärarna kan förklara bra 
så att man förstår och vi har den bästa 
mentorn som verkligen bryr sig. Han lyssnar 
och peppar oss för att vi skall lyckas. Vi är 
många i min klass men det är lugnt i klassen 
och vi har studiero. Ventilationen och hissen 
kunde varit bättre men annars tycker jag 

Yasir går på Naturvetenskapsprogrammet 
hos oss på Didaktus Jakobsberg. Han 
är väldigt nöjd med sitt val av program 
då det ger honom flera möjligheter efter 
examen.

Varför valde du just Naturvetenskap?
– Jag tyckte att det var svårt att bestämma 
vad jag skulle plugga. Men jag landade i att 
naturvetenskap ger mig många möjligheter, 
jag kan söka vilken utbildning som helst sen.
Just nu känner jag att jag vill bli läkare eller 
dataingenjör i framtiden. Jag är nöjd med 
mitt val av program, de ämnen vi läser 
passar mig.
 
Vad tycker du om skolan?
– Jag trivs bra här. Lärarna är snälla och 
hjälpsamma och gör så mycket de kan för 
att eleverna ska utvecklas. Klassen är lugn 
och vi har en bra gemenskap. Vi hjälps 
åt under lektionerna. Jag har lärt mig 

att skolan är chill och bra.

Varför valde du att plugga Samhällsvetenskap?
– Det var svårt att veta exakt vad man ville 
bli, så jag valde en utbildning som var bred 
och ger mig en bra grund till att fortsätta 
plugga efter jag tagit studenten. Jag har 
alltid gillat SO-ämnen, så det var ett bra val 
med Samhällsprogrammet. En del tycker 
det är tråkigt att nästan läsa samma som 
på grundskolan, men jag gillar samhälls-
kunskap och historia.

Vad har varit roligast hittills?
– Jag har fått nya vänner här, det är viktigaste 
och det jag tänker på först!

Vad ser du fram emot mest efter studenten?
– Först skall studenten bli kul, sen skall jag 
plugga vidare. Jag hade absolut velat 
plugga eller jobba utomlands i något varmare 
land, och sen har jag alltid tänkt på att bli 
egen företagare.

mycket hittills, inte bara saker kopplade till 
skolan utan också hur man beter sig i olika 
situationer. 
 
Vad har varit roligast hittills?
– Att lära känna Mats som är skolvärd, han 
är min kompis. Ibland behöver man ha 
någon att prata med, jag kan säga allt till 
honom. Jag gillar hur han beter sig mot 
eleverna.
  
Vad ska man tänka på när man  
väljer gymnasium?
– Ta reda på information om skolan. Tänk 
på vad du vill bli så att du väljer rätt linje. 
Kolla igenom vilka ämnen man läser på 
programmet, tråkigt att välja något som är 
för svårt.
 
Varför tycker du att man ska söka till oss?
– Man trivs här! Lärarna är erfarna och 
hjälpsamma och hjälper dig att utvecklas.

JAG VILL BLI…
EGENFÖRETAGARE

JAG VILL BLI…
LÄKARE
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VI VILL ATT
DU SKA KUNNA 

HA HELA VÄRLDEN
SOM ARBETSPLATS
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”EFTER GYMNASIET ÄR DU EN 
FÄRDIG UNDERSKÖTERSKA MED 
ERFARENHET AV VÅRDARBETE.”

Gymnasiegemensamma ämnen  600 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .......................................100p
Matematik 1a ................................................................................................................100p
Naturkunskap 1a1 ....................................................................................................50p
Engelska 5.........................................................................................................................100p
Idrott och Hälsa 1 ....................................................................................................100p
Samhällskunskap 1a1 .........................................................................................50p
Historia 1a1 ........................................................................................................................50p
Religionskunskap 1 ................................................................................................50p

Programgemensamma ämnen 1400 p
Anatomi och fysiologi 1 .................................................................................50p
Anatomi och fysiologi 2 ................................................................................50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 .........100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 .......100p
Gerontologi och geriatrik...........................................................................100p
Hälso- och sjukvård 1 .......................................................................................100p
Hälso- och sjukvård 2......................................................................................100p
Omvårdnad 1 ................................................................................................................100p
Omvårdnad 2 ..............................................................................................................100p

Psykiatri 1 ............................................................................................................................100p
Psykiatri 2 ...........................................................................................................................100p
Psykologi 1 .........................................................................................................................50p
Samhällskunskap 1a2 .......................................................................................50p
Social omsorg 1 .........................................................................................................100p
Social omsorg 2 .......................................................................................................100p
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 ..................................100p

Individuellt val  200 p
Ind val 1 .................................................................................................................................100p
Ind val 2 ................................................................................................................................100p

Gymnasiearbete  100 p
Gymnasiearbete ....................................................................................................100p

Programfördjupning 200 p
Räddningsmedicin..............................................................................................100p
Svenska 3/Svenska som andra språk 3 ..................................100p

Poängplan

totalt: 2500 p

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

Vad blir man efter studenten?

Passar programmet mig? 
Vill du jobba som undersköterska efter gymnasiet? Kanske vill du studera vidare till 
sjuksköterska, polis, sjukgymnast eller forskare inom medicin? Väljer du vård- och 
omsorgsprogrammet kan du söka jobb direkt eller studera vidare efter gymnasiet.

Vad får jag lära mig?
Under utbildningen kommer du vara på en riktig arbetsplats och öva, det kallas för 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du får testa olika aktiviteter som används i arbetet 
inom vård och omsorg. I klassrummet blandar vi sedan det du lärt dig med praktiska 
övningar och teori om ämnet. Du lär dig att upptäcka sjukdomar och hur man kan 
motverka dem. Du får följa upp patienten för att se om han eller hon har blivit bättre 
eller helt frisk. Ditt mål är att din patient alltid ska må bättre efter din hjälp. 

Från den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer 
att behöva ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och 
omsorg. Vår utbildning är anpassad för att motsvara de krav som verksamheterna 
ställer på en färdig undersköterska.

 

Med din yrkesexamen kan du börja jobba direkt som undersköterska, 
du har då redan erfarenhet av vårdarbete vilket är en stor fördel. När 
du lär dig på vårt sätt känner du dig trygg och säker i att du verkligen 
klarar jobbet.

VÅRD
OMSORG

OCH
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Poängplan

totalt: 2500 p

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

”VI BLANDAR LÄRANDE I  
VERKLIGHETEN MED TEORI  
I KLASSRUMMET.”

Gymnasiegemensamma ämnen  600 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .......................................100p
Matematik 1a ................................................................................................................100p
Naturkunskap 1a1 ....................................................................................................50p
Engelska 5.........................................................................................................................100p
Idrott och Hälsa 1 ....................................................................................................100p
Samhällskunskap 1a1 .........................................................................................50p
Historia 1a1 ........................................................................................................................50p
Religionskunskap 1 ................................................................................................50p

Programgemensamma ämnen 700 p
Hälsopedagogik......................................................................................................100p
Naturkunskap 1a2...................................................................................................50p
Kommunikation ........................................................................................................100p
Lärande och utveckling ...............................................................................100p
Människors miljöer ...............................................................................................100p
Pedagogiskt ledarskap .................................................................................100p
Samhällskunskap 1a2 .......................................................................................50p
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 ...............................100p

Inriktning Pedagogiskt och socialt arb. 300 p
Socialt arbete 1 ..........................................................................................................100p
Pedagogiskt arbete ...........................................................................................200p

Individuellt val  200 p
Ind val 1 .................................................................................................................................100p
Ind val 2 ................................................................................................................................100p

Gymnasiearbete  100 p
Gymnasiearbete ....................................................................................................100p

Programfördjupning 200 p
Svenska 3 ...........................................................................................................................100p
Digitalt skapande ..................................................................................................100p
Sociologi .............................................................................................................................100p
Pedagogiska teorier och praktiker ...............................................100p
Skapande verksamhet ...................................................................................100p
Specialpedagogik 1 ............................................................................................100p

Vad blir man efter studenten?

Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Passar programmet mig? 
Vill du jobba som barnskötare eller kanske elevassistent efter gymnasiet? Väljer du 
inriktningen pedagogiskt arbete på barn- och fritidsprogrammet kommer du att få 
lära dig allt om barn och ungas utveckling och lärande.

Vad får jag lära mig?
Under utbildningen kommer du vara på en riktig arbetsplats och öva, det kallas för 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du får testa olika aktiviteter som används i arbetet 
med barn och unga. Det kan vara både inomhus och utomhus och handla om allt 
ifrån att laga mat till idrott och friluftsliv. När du sedan är tillbaka i skolan diskuterar 
vi det du lärt dig, blandar med teori och kunskaper inom psykologi, sociologi och 
pedagogik.

Med din yrkesexamen från barn- och fritidsprogrammet kan du börja 
jobba på en gång, till exempel som barnskötare på en förskola, som 
personlig assistent eller varför inte resa utomlands och jobba som au 
pair? När du lär dig på vårt sätt känner du dig trygg och säker i att du 
verkligen klarar jobbet.

BARN
FRITID

OCH
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Azra pluggar Vård och Omsorg på Didaktus 
Jakobsberg. Hon tycker att psykiatri är 
mest intressant för det ger en inblick i hur 
människor fungerar och varför de är som 
de är.

Varför passar programmet dig?
– Jag gillar att hjälpa människor och vill 
kunna rädda liv, och det är intressant att 
lära sig om olika diagnoser och symptom. Vi 
läser alla gymnasiegemensamma ämnen, 
psykiatri, specialpedagogik, medicin, vård 
och omsorg, psykologi m.m. Programmet 
passar mig för att först läser vi om det vi ska 
göra och sen testar vi på varandra eller på 
dockor. Vi får göra saker praktiskt. 

Hur är lärarna på skolan?
– Lärarna i skolan är snälla, de har en positiv 
inställning och är omtänksamma. De vet hur 
de ska kommunicera med eleverna. Vi har 
också mentorer, de hjälper till med allt! De 
är glada och utåtriktade, man känner sig 
lyssnad och respekterad av dem.

Vilka möjligheter finns efter studenten?
– Efter studenten är du utbildat undersköter-
ska, sen kan du alltid välja att plugga vidare 
till ex. läkare, psykolog, tandläkare eller 
idrottslärare. Allt inom vården kan du läsa 
vidare till, det beror bara på vad du vill bli.

Vad är det bästa med att vara ute på APL?
– Att det är en annan miljö, man kommer 
ifrån skol-huvudet lite och vänjer sig vid 
arbetet. Man lär sig hur man arbetar inom 
vården och du ser och hör saker man aldrig 
varit med om innan.

Vad får du göra på din APL?
– Första året jobbade jag inom hemtjänsten, 
där påminde vi dem att äta ordentligt, att 
vila och ta sin medicin. Sen var jag på ett 
äldreboende, då fick vi väcka dem, fixa 
frukost, vi hade aktiviteter, spelade spel och 
rengjorde sår. Vi hade också möten om de 
hade blivit bättre eller sämre.

JAG VILL BLI…
PSYKOLOG

Heydar läser Pedagogiskt och socialt 
arbete på Didaktus Jakobsberg. Han 
tycker att det är en trygg och säker skola 
med lärare som motiverar honom och 
hjälper honom att lyckas.

Varför valde du ditt program?
– Jag ville bli idrottslärare och programmet 
ger mig bättre kunskap om människor. 
Detta tror jag gynnar min fortsätta bana 
mot idrottslärare. Jag har hela tiden känt 
att det var rätt program för mig, jag är en 
människa som vill jobba med människor.
 
Vad tycker du om skolan?
– Riktigt bra skola! Jag får den hjälp jag 
behöver och lärarna är uppmärksamma 
på våra behov. Jag trodde alla teoretiska 
ämnen skulle vara svåra, men lärarna 
motiverade mig att klara dem, de vill att  
jag ska lyckas.

Vad är det bästa med din utbildning?
– Det är att känna tryggheten i skolan, jag 
var inte lika säker och trygg i grundskolan 
som jag är här på Didaktus. Och praktiken, 
att man får hålla på med människorna 
praktiskt och lära sig förstå teori och praktik 
i ett sammanhang.

Vill du plugga vidare efter studenten?
– Ja, jag ska plugga vidare på universitet 
och läsa idrottslinjen. Jag vill bli Idrottslä-
rare till 100%!

Vad ska man tänka på när man  
väljer gymnasium?
– Först skall du tänka på vad du vill bli, sen 
sök det gymnasium som har den linjen. Jag 
tänkte bara på vad JAG ville inte vad mina 
kompisar sökte.

JAG VILL BLI…
IDROTTSLÄRARE
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UTLANDS
Upptäck världen

PRAKTIK
–

Venedig

With the support of the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

För dig som läser ett yrkesprogram hos oss finns det möjlighet att 
göra praktik utomlands. Vi samarbetar med företag i Spanien, 
Italien, Frankrike och Tyskland där du som elev kan göra praktik 
hos ett företag. 

Praktiken är oftast runt tre veckor lång och ger dig erfarenhet och 
kunskap som sticker ut. Projekten finansieras inom ramen för ERASMUS+ 
via Europeiska unionen vilket gör att du inte behöver betala för 
resor, boende, mat eller support på platsen. 

Våra samarbetspartners är noga utvalda och av högsta kvalitet. 
De tar väl hand om dig på plats. För dig som tagit studenten kan 
även praktikperioder utomlands på tre månader erbjudas. Det 
ger dig en bra start i arbetslivet med goda möjligheter till fast 
jobb i Sverige eller något av de länder vi samarbetar med.  
Ta vara på chansen att upptäcka världen!
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VÄLJ MELLAN INRIKTNINGARNA  
BARN OCH FRITID ELLER 
VÅRD OCH OMSORG Saknar du betyg?

Programinriktat val (IMV) 
Vill du gå ett av våra yrkesprogram men saknar betyg? Då kan du söka program-
inriktat val. Här jobbar vi tillsammans för att du så snabbt som möjligt ska bli behörig 
och hoppa över till yrkesprogrammet. Du läser kurser på yrkesprogrammet samtidigt 
som du blir färdig med dina ej godkända betyg.

Krav för att komma in på IMV är:  
- Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk.  
- Godkänt betyg i engelska eller matematik.  
- Godkända betyg i fyra andra ämnen (alternativt godkända betyg i engelska och  
matematik samt tre andra ämnen).

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion finns för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram.  
Utbildningen hjälper dig in på ett yrkesprogram eller att snabbt komma ut i arbete.  
Vi jobbar mest med praktiska övningar i yrkesinriktade kurser som blandas med  
praktik ute på riktiga företag (arbetsplatsförlagt lärande).

Introduktionsprogrammen finns för att hjälpa dig.

Programinriktat val och Yrkesintroduktion

INTRODUKTIONS
PROGRAM

–
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ÖPPET HUS ELEV FÖR EN DAG

Vill du veta mer om oss och se skolan? 

På våra öppna hus får du möjlighet att träffa våra härliga elever  
och lärare, gå en rundvandring i skolan och ställa de frågor du  

har till oss. Ta gärna med en kompis eller förälder!

Har du inte möjlighet att besöka oss?  
Kolla in vårt digitala öppna hus på vår hemsida!

Som elev för en dag får du hänga med på roliga lektioner för just det 
program du är intresserad av. Du får chans att se vår fina skola och 
ställa de frågor du har till våra elever. Ett bra sätt att skapa dig en 

känsla för hur det är att gå på Didaktus!

Hur gör man för att anmäla sig? 
Hör av dig direkt till oss  

eller  
prata med studie- och yrkesvägledaren 

på din grundskola.

Datum och tider Vill du prova på ett av våra program?  

Till följd av covid-19 kan våra öppna hus bli digitala eller bokningsbara då vi förhåller oss till rådande 
riktlinjer. Håll utkik på vår hemsida där vi löpande uppdaterar information om våra öppna hus och 
prova på dagar.

1 december
17-19

20 januari
17-19

5 april
17-19
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Didaktus Gymnasium Jakobsberg
Järfällavägen 100 
177 41 Järfälla 
08-580 830 80
didaktus.se/jakobsberg

Missa ingen viktig information!
Scanna qr-koden och fyll i en 

intresse anmälan för att få  
inbjudningar och info om vad som 

händer på skolan!

1 december
17 – 19

20 januari
17 – 19

5 april
17 – 19

VÄLKOMMEN PÅ
ÖPPET HUS


