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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. Som idrottselev på Filbornasko-
lan kan du välja mellan tre alternativ: Idrott och 
hälsa-specialisering samt NIU och RIG. Gillar  
du att möta elever från många olika program  
och med olika bakgrund? Perfekt, då är Filborna-
skolan det rätta valet för dig.

Idrott och hälsa – specialisering 
Vår treåriga idrott och hälsa-specialisering är till 
för dig som vill ha mer idrott på gymnasiet. Du 
behöver inte vara elitidrottare, det räcker med ett 
stort idrottsintresse och rejält med motivation. 
Idag har vi grupper i fotboll, badminton, ridning, 
fäktning och bågskytte. Är du intresserad av nå-
gon annan idrott kan du prata med oss på skolan.

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. Du tränar fyra 
pass i veckan under hela din skoltid och har fyra 
år på dig att slutföra gymnasiet (tennis är treårigt 
och fotboll finns som tre eller fyraårigt). 

RIG – Riksidrottsgymnasium  
i golf och simning
RIG är utbildningen för dig som har potential  
att nå internationell elit som senioridrottare  
inom golf eller simning. Programmet är fyraårigt  
för att du ska ha tid med både skola och träning. 
Vi tycker det är viktigt både med skola och idrott.

Riktigt bra utbildning 
med idrott i fokus!

Så här kombinerar du 
RIG och NIU går att kombinera med Barn- och  
fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Natur-
vetenskapsprogrammet eller Samhällsprogram-
met. Idrott och hälsa-specialisering kan kombine-
ras med alla nationella program.

Teknikcollege
Om du väljer det Industritekniska programmet 
kommer du också att kunna dra nytta av att vi är 
ett certifierat 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.

Lär dig starta eget
På Ekonomiprogrammet (vissa år även på andra 
program) kan du, genom Ung Företagsamhet, 
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 ovärderli-
ga erfarenheter inför framtiden. 

Snacka danska
På samhäll, ekonomi och natur kan du välja att 
studera danska. Ett smart val som förbereder dig 
för arbetsmarknaden på andra sidan sundet. 

Snabbfakta
– Nationell idrottsutbildning i 10 stora idrotter
– Bästa skolan för att lära sig danska
– Tre lunchrätter. God, riklig och klimatsmart mat, 
    perfekt för atleter
– Certifierat teknikcollege
– Tio minuter med buss från Knutpunkten
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Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram 
för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och 
vuxna. Här får du läsa ämnen som hälsopedago-
gik, kommunikation, lärande och utveckling samt 
pedagogiskt ledarskap. Du får praktisk yrkeskun-
skap för arbetslivet, där du kommer att planera 
och leda aktiviteter för både barn och vuxna.
Programmet är ett yrkesprogram, men genom 
dina val av kurser kan du få allmän behörighet  
till högskolestudier. Under utbildningstiden gör  
du praktik minst 15 veckor (så kallat arbetsplats-
förlagt lärande, APL).

Välj mellan två inriktningar:
– Fritid och hälsa
– Pedagogiskt arbete

Halva tiden ägnas åt praktiskt arbete antingen i 
skolmiljö eller ute på en arbetsplats. Totalt ingår 
ca 20 veckors praktik (arbetsplatsförlagt lärande, 
APL) ute på ett företag. Det kommer att vara brist 
på kvalificerad arbetskraft med utbildning från  
industritekniska programmet under de komman-
de åren så du blir attraktiv på arbetsmarknaden. 
De flesta av våra elever på industritekniska  
programmet får jobb direkt efter studenten.

Välj mellan två inriktningar: 
– Produkt- och maskinteknik 
– Svetsteknik

Produkt- och maskinteknik
Här lär du dig produktionsprocesser och att  
hantera maskiner både manuellt och datorstyrt. 
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 produktionstekniker.

Svetsteknik
Du utbildas i att svetsa med flera olika metoder,  
samt att planera och konstruera produkter, främst 
i plåt. Efter examen kan du till exempel arbeta som  
svetsare, montör, teknisk säljare eller resemontör. 

Jobba eller läsa vidare – valet är ditt
Från industritekniska programmet kan du gå 
direkt ut i arbetslivet. Men om du tar de grund-
läggande behörighetskurserna som tillval får 
du behörighet att läsa vidare på högskola eller 
universitet. 

Teknikcollege 
Filbornaskolan är ett certifierat 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 samarbeta med elever och lärare från Tycho 
Braheskolan i olika projekt. Dessutom knyter det 
näringslivet närmare utbildningen.

Barn- & fritidsprogrammet Industritekniska 
programmet / Teknikcollege

Yrkesprogram Yrkesprogram

Fritid och hälsa 
Här får du kunskap om människors fritid och om 
olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt 
om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. 
Du förbereds för arbete inom fritids- och frisk-
vårdssektorerna.

Pedagogiskt arbete
Här lär du dig om barns och ungas utveckling, 
lärande, behov och rättigheter samt om olika pe-
dagogiska verksamheter. Du förbereds för arbete 
som till exempel barnskötare eller elevassistent.

När du är klar med utbildningen  
kan du till exempel arbeta med:
– Idrotts- och fritidsverksamhet på idrotts- 
    platser och i simhallar
– Barn- och skolbarnomsorg på förskolor 
    och fritidshem
– I föreningar som ledare eller tränare
– Människor som har funktionshinder 
    som personlig assistent

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

”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 till-
verkar olika produkter, sköter under- 
håll eller arbetar med återvinning.”
Jerker Modéer, biträdande rektor

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.



Det här är programmet för dig som tycker om 
matematik och naturvetenskap, gillar att studera 
och vill ha många valmöjligheter inför högskole-
studier. Utbildningen innehåller både teoretiska 
studier och praktiska 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 fördjupa dig i ma-
tematik, fysik, kemi och biologi. När du är klar 
med din utbildning har du en bred behörighet 
för vidare studier inom universitet och högskola, 
och förkunskaper nog att klara de flesta utbild-
ningsprogram som finns. Du kan välja mellan 

Vill du lära dig mer om hur människan fungerar 
enskilt och i grupp, hur människan utvecklas i 
samhället och i olika situationer? Om du dessut-
om tycker om svenska, moderna språk och olika 
samhällsorienterande ämnen och planerar att stu-
dera ytterligare efter gymnasiet är detta program-
met för dig. Samhällsvetenskapsprogrammet ger 
dig kunskap om människors villkor och verksam-
het. Du får lära dig att formulera, analysera och 
lösa problem inom olika ämnesområden. Här får 

Naturvetenskaps- 
programmet

Samhällsvetenskaps- 
programmet

Högskoleförberedande Högskoleförberedande

naturvetenskapliga högskoleutbildningar som till 
exempel civilingenjör, veterinär, sjuksköterska, lä-
kare, 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 
naturvetenskapsprogrammet är 
att eleverna är nyfikna och mål- 
medvetna. Deras vilja att hela tid- 
en lära sig mer innebär en positiv 
utmaning för mig som lärare.”
Mari Ekelund, lärare

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

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, 
kommunikation, psykologi och sociologi.
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Ekonomiprogrammet, EK, är ett högskoleförbere-
dande program. Det är programmet för dig som 
vill lära dig allt om företag och affärsverksam-
heter inom produktion och försäljning – både av 
varor och tjänster. Filbornaskolans ekonomipro-
gram är profilerat mot ekonomi, entreprenörskap 
och Ung företagsamhet, UF. Du startar och driver 
ett eget företag under skoltid, med din egen affär-
sidé och riktiga pengar. När du prövar dina vingar 
som egen företagare finns skolan där för dig som 
stöd och trygghet.

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 

Ekonomiprogrammet
Högskoleförberedande

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.

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

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.

Programinriktat individuellt val  
(sökbart)
På programinriktat individuellt val läser du sam-
ma kursupplägg som på det nationella yrkes- 
programmet. På Filbornaskolan har vi BF 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.

På Filbornaskolans gymnasiesärskola  
har du möjlighet att studera allt från hotell,  
restaurang och bageri till handel, bygg och  
omsorg. Gymnasiesärskolan är fyraårig.  

Introduktionsprogrammen

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 tre utbildningar som vardera spänner över 
tre läsår:
– Målare i bygg och anläggningsbranschen
– Inom industrinäringen mot svetsteknik samt 
    produkt- och maskinteknik
– Inom handelsnäringen, mot service och handel

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

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, förekommer  
på alla nationella program i minst 22 veckor. 

/8 /9Läs mer på helsingborg.se/filbornaskolan Läs mer på helsingborg.se/filbornaskolan



”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 Filborna-
skolan 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.”

Lärare i engelska 
och danska

Yrkeslärare på 
industriprogrammet

Ida

Peter

Lundbladh

Annerfeldt
Lärare i Svenska 
som andraspråk

Matematik- 
och idrottslärare

JelenaDavid
CadoConradi

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

Tisdagen den 28 november 2017
Klockan 18:00–20:00
eller tisdagen den 30 januari 2018
Klockan 18:00–20:00

Öppet hus

helsingborg.se/filbornaskolan

Filbornavägen 101 A
256 61 Helsingborg
042-10 24 14


