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Nyfiken på  
våra program?
Besök oss under vårt öppet  
hus för att ta reda på om  
Filbornaskolan är något för dig:

Torsdagen den  
17 november 2016,
och torsdagen den
2 februari 2017
Klockan 18:00–20:00
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Nå dina mål hos oss
På Filbornaskolan finns alla sorters elever. Många är här för idrotten men du 
behöver inte hålla på med sport för att gå här – alla är välkomna! Välj mellan 
yrkesutbildningar och högskolegrundande program, eller kom igång med något 
av introduktionsprogrammen. Oavsett inriktning hjälper vi dig att nå dina mål 
– både inom idrott och utbildning. Den spännande blandningen av elever med 
olika bakgrund, drömmar och intressen gör Filbornaskolan till en härlig plats  
att tillbringa sina gymnasieår på. Välkommen till oss!



Är idrott din grej? Perfekt, då är Filbornaskolan 
det rätta valet för dig. Här har du möjlighet att 
utveckla ditt idrottande samtidigt som du lyckas 
med studierna. Hos oss finns både morgon- 
dagens elitidrottare och elever med ett stort 
idrottsintresse. Ja, det finns faktiskt också elever 
som inte idrottar alls. Som idrottselev på Filborna- 
skolan kan du välja mellan tre alternativ: NIU,  
RIG, samt Idrottsspecialisering.

NIU – Nationellt godkänd 
idrottsutbildning 
För dig som har förutsättningar att 
nå nationell elit som senioridrottare, 
inom basket, bordtennis, brottning, 
fotboll, friidrott, handboll, innebandy, 
konståkning, tennis eller simning 
finns NIU. Du tränar tre pass i  
veckan under hela din skoltid och 
din gymnasieutbildning slutför du på 
fyra år. Ansöker gör du via skolans 
hemsida senast den 1 december 
(friidrott senast 15 oktober).

RIG – Riksidrottsgymna- 
sium i golf och simning
RIG golf finns bara på två skolor i 
Sverige och simning endast på Fil-
bornaskolan. Detta är utbildningen 
för dig som har potential att nå in-
ternationell elit som senioridrottare. 
Utbildningen är 4-årig för att du ska 
ha tid med både skola och träning. 
Ansöker gör du till respektive idrotts-
förbund senast den 15 oktober.

Idrott- och hälsa-
specialisering 
Vår treåriga idrott- och hälsaspecia-
lisering är till för dig som vill ha mer 
idrott på gymnasiet. Du behöver inte 
vara elitidrottare, här räcker det med 
ett stort idrottsintresse och rejält 
med motivation. Du kan hålla på 
med nästan vilken sport som helst, 
så länge du är med i en klubb som 
är beredd att samarbeta med oss  
på Filbornaskolan.

Så här kombinerar du
RIG och NIU går att kombinera med Barn- och  
fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Natur-
vetenskapsprogrammet eller Samhällsprogram-
met. Idrottsspecialisering kan kombineras med 
alla program inklusive introduktionsprogrammen.

Lär dig starta eget
På Filbornaskolan kan du, genom Ung Företag-
samhet, prova på att starta ett eget företag.  
Du väljer själv om det på något sätt ska koppla  
till idrott eller om det ska ha en annan inriktning.  
Att starta företag är spännande, roligt och ger  
dig ovärderliga erfarenheter inför framtiden. 

Teknikcollege
Om du väljer det Industritekniska programmet 
kommer du också att kunna dra nytta av att vi är 
ett licensierat teknikcollege. Teknikcollege är en 
kvalitetsstämpel som garanterar dig en attraktiv 
teknisk utbildning som näringslivet står bakom. 
Det betyder också att du får samarbeta med 
elever och lärare på Teknikprogrammet på Tycho 
Braheskolan, samt att du kan erhålla allmän  
behörighet till högskolan.

Snabbfakta
– 700 elever blandas i ett ”Sverige 

i miniatyr”, härlig mångfald.
– 120 engagerade vuxna medarbetare!
– Sex nationella program, Introduktions-

programmen och en gymnasiesärskola.
– Tre lunchrätter att välja på. God, riklig 

och klimatsmart mat! 
– Tio minuter med buss från Knutpunkten!
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HBGs sportigaste 
gymnasieskola

Läs mer på helsingborg.se/filbornaskolan



Det är jättekul att lära sig att arbeta med barn 
och ungdomar. Du får 15 veckors APL på en 
arbetsplats, t.ex. på förskola eller fritidshem.
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Barn- och fritids- 

Hälsa och ledarskap
programmet/

Barn- och fritidsprogrammet är ett 
yrkesprogram för dig som vill arbeta 
med barn, ungdomar och vuxna.  
Du kan börja jobba direkt efter 
utbildningen eller fortsätta studera. 
Barn- och fritidsprogrammet ger  
dig praktisk yrkeskunskap att gå 
ut i arbetslivet där du kommer att 
planera och leda aktiviteter för både 
barn och vuxna.

Programmet är ett yrkesprogram, 
men du har möjlighet att genom 
dina val av kurser få allmän behö-
righet till högskolestudier. Under 
utbildningstiden gör du praktik minst 
15 veckor (så kallat arbetsplatsför-
lagt lärande, APL).

Här får du läsa ämnen som hälso-
pedagogik, kommunikation, lärande 
och utveckling samt pedagogiskt 
ledarskap.

Filbornaskolan ger dig möjlighet  
att välja två olika inriktningar:
– Fritid och hälsa
– Pedagogiskt arbete

”Vill du arbeta med människor är 
Barn- och fritidsprogrammet rätt val. 
Vårt arbete riktar sig till dig som har 
intresse av pedagogik eller idrott.” 
Inger Andersson, yrkeslärare på BF

Inriktningen fritid och hälsa ger dig kunskaper om 
människors fritid och om olika fritids- och frisk-
vårdsverksamheter samt om människors hälsa 
och hälsofrämjande arbete. Den förbereder dig 
för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna.

Inriktningen pedagogiskt arbete ger dig kun-
skaper om barns och ungas utveckling, lärande, 
behov och rättigheter samt om olika pedagogiska 
verksamheter. Den förbereder dig för arbete till 
exempel som barnskötare i förskolan eller elev- 
assistent i skolan.

När du är klar med din utbildning,  
kan du till exempel arbeta med:
– Idrotts- och fritidsverksamhet på idrottsplatser 

och i simhallar.
– Barn- och skolbarnomsorg på förskolor 

och fritidshem.
– I föreningar som ledare eller tränare.
– Människor som har funktionshinder som 

personlig assistent.

Yrkesprogram
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Handelsprogrammet
– 15 veckors APL

Handel- och administrationspro-
grammet, HA, är ett yrkesprogram 
för dig som vill arbeta praktiskt 
inom handel och lära dig starta  
företag, men ändå ha möjlighet att 
få allmän behörighet till högskolan. 

Vi erbjuder det skolförlagda 
Handelsprogrammet. Du läser de 
flesta kurserna på skolan, men 
får också 15 veckors APL (arbets-
platsförlagt lärande) ute på ett 
företag. På ditt företag har du en 
utbildad handledare och din lärare 
gör besök för att följa upp din 
utveckling.

Vårt handels- och administrations- 
program har inriktningen handel 
och service. Några av kurserna 
du läser är personlig försäljning, 
praktisk marknadsföring, nät- 
handel och inköp. 

Vi arbetar hela tiden för att under- 
visningen ska vara så verklighets- 
nära som möjligt.

”Handel- och administrations-
programmet är ett yrkesprogram 
som vänder sig till dig som vill 
jobba i affär eller på annat sätt inom 
handelsbranschen. Du kommer att 
möta ett lärarlag som har mångårig 
erfarenhet inom programmet.”
Ulf Sandgren, rektor

”Jag valde handel för jag tycker 
om att arbeta i affär, jag gillar att 
kommunicera med folk och att 
hjälpa människor att hitta vad de 
behöver. Handels är ett trevligt 
program.” Nikolaus Pashadis Moberg, elev

Yrkesprogram
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Industritekniska 
programmet

Vill du arbeta praktiskt med 
svetsning eller vid skärande be-
arbetningsmaskiner direkt efter 
gymnasiet? Då ska du välja industri-
tekniska programmet.

Här lär du dig att bli en skicklig 
yrkesarbetare. Halva tiden ägnar 
du åt verkstadsämne, som innebär 
praktiskt arbete antingen i skolmiljö 
eller ute på en arbetsplats. Totalt 
ingår ca 20 veckors praktik (arbets- 
platsförlagt lärande, APL) ute på 
ett företag. Det kommer att vara 
brist på kvalificerad arbetskraft 
med utbildning från industritekniska 
programmet under de kommande 
åren så du blir attraktiv på arbets-
marknaden. De flesta av våra elever 
på industritekniska programmet får 
jobb direkt efter studenten.

På industritekniska programmet 
finns det två inriktningar: Produkt- 
och maskinteknik samt Svetsteknik.

Produkt- och maskinteknik
På denna inriktning lär du dig pro-
duktionsprocesser och att hantera 
maskiner både manuellt och dator-
styrt. Med hjälp av datateknik (CNC) 
lär du dig hur du styr verkstads- 
maskiner i tillverkningsindustrin.  
Du lär dig att programmera med 
hjälp av CNC-teknik så det krävs att 
du har goda kunskaper i matematik. 
Inriktningen leder till jobb som till 
exempel CNC-operatör eller produk-
tionstekniker.

”Industritekniska programmet är ett 
yrkesprogram där du lär dig modern 
industriell produktionsteknik. Det är 
programmet för dig som vill arbeta 
i industrier men även i andra delar 
av arbetslivet där man utvecklar 
och tillverkar olika produkter, 
sköter underhåll eller arbetar med 
återvinning.” Jerker Modéer, biträdande rektor

Yrkesprogram

Svetsteknik
På denna inriktning lär du dig att svetsa med flera 
olika metoder. Du lär dig även att planera och 
konstruera produkter, främst i plåt. Efter examen 
kan du till exempel arbeta som svetsare, montör, 
teknisk säljare eller resemontör.

Från industritekniska programmet kan du gå 
direkt ut i arbetslivet. Men du kan också välja  
att läsa vidare på högskola eller universitet.  
Du väljer till de grundläggande behörighetskur-
serna och läser dem parallellt med de praktiska 
inriktningskurserna. På så sätt blir du behörig  
att söka högskola och universitet. Valet är ditt.

Teknikcollege
Vi är ett licensierat Teknikcollege. Det är en 
kvalitetsstämpel som garanterar dig en attraktiv 
utbildning som näringslivet är med och påverkar. 
Det innebär också att du kommer att få samarbe-
ta med elever och lärare från Tycho Braheskolan 
i olika projekt. Dessutom knyter det näringslivet 
närmare utbildningen.

– Teknikcollege



”Det bästa med Filbornaskolan är bredden 
på programutbudet samt att all personal 
är engagerad och arbetar mot samma 
mål. Våra elever ska gå vidare från 
Filbornaskolan med så mycket kunskap 
och goda erfarenheter som möjligt.”

”Det är så himla roligt att 
undervisa ungdomar och att lära 
av dem. Elever som anstränger 
sig lyckas och att se glädjen i 
deras ögon när det sker, är det 
bästa som finns. De ögonblicken 
lever jag länge på.”

”Eleverna gillar att lära sig förstå hur 
tekniken kopplas ihop med verkligheten. 
Millimetrarna är viktiga inom industrin. 
Våra elever gör sitt bästa, därför lyckas 
de nå sina mål och alla får jobb.”

Conradi
Matematik- 
och idrottslärareDavid

Lärare i engelska 
och danska

Yrkeslärare på 
industriprogrammet

Ida

Peter

Lundbladh

Annerfeldt
Lärare i Svenska 
som andraspråk

Jelena
Cado

”Elever och lärare trivs på skolan och i 
klassrummet, vi möter varandra med ett 
leende varje morgon i korridoren och får 
alltid ett leende tillbaka.”
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Naturvetenskaps- 
programmet

”Jag vill gå en bred utbildning för att  
ha många alternativ efter gymnasiet.  
Min dröm just nu är att bli sjukgymnast.”
Emma Lindqvist, elev

Vill du lära dig mer om hur människan fungerar 
enskilt och i grupp, hur människan utvecklas i 
samhället och i olika situationer? Om du dess-
utom tycker om svenska, moderna språk och 
olika samhällsorienterande ämnen och planerar 
att studera ytterligare efter gymnasiet är detta 
programmet för dig.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig kunskap 
om människors villkor och verksamhet. Du får 
lära dig att formulera, analysera och lösa problem 
inom olika ämnesområden. Här får du en bred 
och allmän utbildning med människan i centrum, 
människan som individ och människan som en 
del i ett större sammanhang. Här får du studera 
ämnen som ledarskap och organisation, kommu-
nikation, psykologi och sociologi.

Det här är programmet för dig som 
tycker om matematik och natur- 
vetenskap, gillar att studera och vill  
ha många valmöjligheter inför hög-
skolestudier. Utbildningen innehåller 
både teoretiska studier och praktis-
ka övningar som laborationer och 
exkursioner. Du får många tillfällen 
att öva dig i att undersöka, göra 
iakttagelser och dra slutsatser.
De flesta ämnen känner du till från 
grundskolan men här får du för- 
djupa dig i i matematik, fysik, kemi 
och biologi.

När du är klar med din utbildning 
har du en bred behörighet för vidare 
studier inom universitet och hög- 
skola, och förkunskaper nog att  
klara de flesta utbildningsprogram 
som finns.  Du kan välja mellan 
naturvetenskapliga högskoleutbild-
ningar som till exempel civilingenjör, 
veterinär, sjuksköterska, läkare, 
apotekare, farmaceut, sjukgymnast, 
arkitekt, jägmästare, biolog och IT, 
men du kan lika gärna studera till 
ekonom, jurist, lärare eller journalist.

”Det bästa med att vara  
lärare på naturvetenskaps-

programmet är att eleverna  
är nyfikna och målmedvetna.  
Deras vilja att hela tiden lära  

sig mer innebär en positiv 
utmaning för mig som lärare.” 

Mari Ekelund, lärare

Samhällsvetenskaps- 
programmet
– Beteendevetenskap

Högskoleförberedande Högskoleförberedande

/17Läs mer på helsingborg.se/filbornaskolan



/19Läs mer på helsingborg.se/filbornaskolan

Ekonomi- 
programmet
Ekonomiprogrammet, EK, är ett 
högskoleförberedande program. 
Det är programmet för dig som vill 
lära dig allt om företag och affärs-
verksamheter inom produktion och 
försäljning, både varor och tjänster.
Filbornaskolans ekonomiprogram 
är profilerat mot ekonomi, entrepre-
nörskap och Ung företagsamhet, 
UF. Du startar och driver ett eget 
företag under skoltid, med din egen 
affärsidé och riktiga pengar. När du 
provar dina vingar som egen före-
tagare finns skolan där för dig som 
stöd och trygghet.   

Högskoleförberedande

Hanna Kram, elev: 
”Ekonomiprogrammet passar mig 
eftersom jag gillar att lära mig om 
företag, organisation, ledarskap  
och hur omvärlden hänger ihop.”

På ekonomiprogrammet läser du bland annat 
kurser i entreprenörskap och företagande, före-
tagsekonomi 2 och matematik 3. Du får lära dig 
budgetering, redovisning och kalkylering. Du får 
också lära dig grunderna i marknadsföring och 
hur man leder och organiserar arbetet i såväl 
privat som offentlig verksamhet.

När du är klar med din utbildning, har du en bred 
behörighet för vidare studier. Här får du ett bra 
avstamp om du vill plugga vidare på högskolan 
inom ämnen som ekonomi, administration, juridik, 
information och språk.



Filbornaskolan – ett 
Sverige i miniatyr!

Vårt breda utbud av program gör att 
olika människor (elever och lärare) 
med olika bakgrund och olika intres-
sen samlas på Filbornaskolan. Det 
skapar en mångfald som vi är stolta 
över och som ger alla en rik vardag 
med många möjligheter till spännan-
de möten.

Biblioteket – lärande inte 
bara i klassrummet
Vårt stora fina bibliotek är en naturlig 
samlingsplats för studerande och 
läsande elever. Ing-Marie, vår biblio- 
tekarie, arbetar också nära lärarna 
i undervisningen och erbjuder ett 
breddat utbud av spännande littera-
tur. Källkritik är ett viktigt moment i 
undervisningen. 

Elevhälsan
Skolsköterska, kurator, studie- och yrkesväg- 
ledare tillsammans med våra specialpedago-
ger bildar skolans elevhälsa. Den övergripande 
elevhälsogruppen och alla arbetslagens egna 
elevhälsoteam arbetar både förebyggande och 
åtgärdande för att skapa en så hälsosam under-
visningsmiljö som möjligt.

Skolmaten – Klimatsmart
Micke och tjejerna i restaurangen erbjuder tre 
olika rätter varje dag. En ”dagens lunch”, en vege-
tarisk och en pasta-rätt. Tillsammans med ett rikt 
salladsbord, vattenbar och mjölk går ingen hung-
rig från restaurangen. Oftare och oftare bjuder 
vi på klimatsmart mat, vilket vi är stola över. Att 
maten dessutom är riktigt god… gör ingenting!

/20 /21

”Jag tränar varje dag och behöver 
mycket och god mat. Det får jag 
på Filbornaskolan.”
Sofie Hansson, simning

Läs mer på helsingborg.se/filbornaskolan
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Introduktions- 
programmen

På Filbornaskolans gymnasiesärskola har du  
möjlighet att studera allt från hotell, restaurang 
och bageri till handel, bygg och omsorg. Gymna-
siesärskolan är fyraårig. Arbetsplatsförlagt läran-
de, APL, förekommer på alla nationella program  
i minst 22 veckor.

Nationella program
– Administration, handel 

och varuhantering (HAV)
Programmet för dig som vill arbeta inom butik 
och handel, med allt ifrån lager till försäljning.

– Hotell, restaurang och bageri (HRB)
Programmet för dig som vill arbeta inom hotell, 
restaurang, bageri och storhushåll.

Missade du något betyg i nian och saknar  
behörighet för gymnasieskolan? Introduktions- 
programmen ger dig en utbildning att bygga  
vidare på, antingen för att läsa vidare på gym- 
nasiet eller som grund för yrkeskunskaper.

Preparandutbildningen
Det här är valet för dig som är studiemotiverad 
men som saknar behörighet för ett gymnasie-
program. Du läser främst de grundskoleämnen 
som du saknar för behörighet, men utbildningen 
kan även innehålla gymnasiekurser. Utbildningen 
är begränsad till ett år och du får en individuell 
studieplan efter dina behov och mål.

Programinriktat individuellt val  
(sökbart)
På programinriktat individuellt val läser du samma 
kursupplägg som på det nationella yrkespro-
grammet. På Filbornaskolan har vi BF, HA och IN. 
Du får hjälp och stöd i det grundskoleämne du 
saknar för behörighet till programmet och målet 
är att du så snart som möjligt ska bli klar med 
detta för att sedan kunna läsa på gymnasienivå i 
ämnet. Det kan innebära längre studietid än de tre 
läsår som är normalt för yrkesprogrammet men 
måste inte göra det.

Individuellt alternativ
Om du saknar behörighet för nationellt program 
eller programinriktat individuellt val och är osäker 
på vad du vill göra i framtiden kan du välja Indivi-
duellt alternativ. Här lägger vi stor vikt vid att hitta 
din motivation och drivkraft. Vårt mål är att du 
efter programmets slut studerar vidare eller går 
ut på arbetsmarknaden inom ett område där du 
kan blomstra. Vi lägger tillsammans med dig upp 
en individuell studieplan som förutom skolämnen 
också kan innehålla praktik.

Gymnasiesärskola 

Yrkesintroduktion (sökbart)
Utbildningen vänder sig till dig som saknar behö-
righet för nationellt yrkesprogram men ändå vill  
få en yrkesinriktad utbildning som kan underlätta 
för dig att komma in på arbetsmarknaden eller  
gå vidare till studier på nationellt yrkesprogram.  
I utbildningen ingår det praktik. På Filbornaskolan 
finns två utbildningar som vardera spänner över 
tre läsår:
– Målare i bygg och anläggningsbranschen
– Inom industrinäringen mot svetsteknik samt 
produkt- och maskinteknik

På yrkesintroduktion skapar vi tillsammans en  
individuell plan för dig som kan innehålla grund-
skoleämnen, kurser från nationellt program, 
praktik eller andra aktiviteter.

Språkintroduktion – IMSpråk
Språkintroduktion ger dig som är ung med ett 
annat modersmål än svenska och som nyligen 
anlänt till Sverige en utbildning i svenska. Utbild-
ningen syftar till att ge dig förutsättningar för att 
så snabbt som möjligt gå vidare till något program 
i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Du 
läser mycket svenska men utbildningen innehåller 
även andra ämnen, både på grundskole- och gym-
nasienivå, t.ex. matte och engelska men också 
praktiska ämnen så som bild och musik.

Dina tidigare kunskaper från hemlandet tas till-
vara på och har du validerade betyg i ett specifikt 
ämne behöver du inte läsa samma kurs en gång 
till. Betygen ska vara validerade enligt svensk 
standard. Svenska språket är nyckeln till de 
övriga ämnena i skolan, därför ligger fokus på det 
svenska språket.

Det är inte bestämt hur länge du går på språk- 
introduktionen utan vi gör en individuell bedöm-
ning av när du kan gå vidare till exempelvis ett 
annat introduktionsprogram eller ett nationellt 
gymnasieprogram.

– Fastighet, anläggning och byggnation (FAB)
Programmet som förbereder dig för att kunna 
arbeta med reparationer och underhåll av fastig-
heter, skötsel av grönytor och andra markarbeten. 
Du får även vara med om att bygga mindre stugor 
från grunden.

– Hälsa, vård och omsorg (HVO)
Om du vill arbeta med barn, ungdomar och äldre 
då ska du välja detta program.

Individuella program
De individuella programmen anpassas i hög 
grad efter elevens behov och intressen. Det kan 
exempelvis handla om att ha mer matte eller mer 
natur/miljö.
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