VILHELM MOBERGSGYMNASIET
FÖR YRKESLIVET OCH HÖGSKOLESTUDIER
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Om du vill läsa italienska kommer du under din studietid få förmånen att åka till Italien. Eller så
lockar tyska, engelska, franska och spanska mer? Villket språk du än väljer ingår alltid en resa till
språkets land.

VMG - DEN LILLA SKOLAN MED STORA KVALITETER
Vilhelm Moberggymnasiet (VMG) är inte den största skolan. Men störst är inte alltid bäst. Litenheten
gör att vi ser våra elever och vi kan ge dem den bästa utbildningen. Hos oss hittar du både teoretiska utbildningar som är anpassade för högskolestudier samt praktiska där du bland annat kan lära dig
CNC-teknik.
Som om inte det vore nog: alla elever som läser ett språk hos oss får under studietiden åka till respektive språks land. Kostnadsfritt. Dessutom kan du läsa avancerad engelska på Vilhelm Moberggymnasiet,
antingen Cambridge Business English Certificate (BEC) eller Cambridge Certificate of Advanced English
(CAE) vilket avslutas med tio dagars studier i England.
Vi lät några elever berätta om våra program utifrån frågorna:1.Till vem vänder sig inriktningen? 2.Vad
får du lära dig? 3.Hur får du lära dig? Efter gymnasiet: utbildningar och yrken. Personerna på bilderna har ingen koppling till respektive utbildning men de är alla stolta VMG:are!

Nam Pham deltog i WorldSkills
(Yrkes-VM) i Abu Dhabi 2017.
En tävling med över 1000 tävlande
i över 60 olika yrken. Nam tävlade
mot 25 andra i yrket ”CNC-Turning”
(CNC-svarvning).
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INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

Gymnasiegemensamma ämnen 		
Engelska 5 				
Historia 1a1 			
Idrott och hälsa 1 			
Matematik 1 			
Naturkunskap 1a1 			
Religionskunskap 1 			
Samhällskunskap 1a1 			
Svenska/svenska som andraspråk 1

600
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma karaktärsämnen
Industritekniska processer 		
Människan i industrin 			
Produktionskunskap 1 			
Produktionsutrustning 1 		
Inriktning
Produkt och maskinteknik 		
Datorstyrd produktion 1 		
Produktionsutrustning 2 		
Produktutveckling 1 			

400
100
100
100
100
300
100
100
100

Programfördjupning 			900
Cad 1 				
50
Cad 2 				
50
Cad/Cam 				
100
Datorstyrd produktion 2 		
100
Datorstyrd produktion 3 		
100
Datorstyrd produktion 4 		
100
Datorstyrd produktion 5 		
100
Sammanfogning 1 			
100
Tillverkningsunderlag 1 		
100
Datorstyrd produktion 1b 		
100
Individuellt val 			
200
Gymnasiearbete 			
100
Totalt programmet 			

2 500

Inriktning: Produktionsteknik
Kurskod: INPRK

Fråga 1: Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen

från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta
inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning
och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och
annan sammanfogning.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom industriell teknik
och industriteknisk produktion. Den ska utveckla elevernas förmåga att
använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer
samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt.
Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om helheten i den industriella verksamheten för att göra det möjligt för dem att delta såväl i produktoch produktionsplanering som i själva produktionen

Fråga 2: Inriktningen produkt och maskinteknik ska ge kunskaper om

hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och
bearbetning av ett visst material. Inriktningen kan leda till arbete som
maskinoperatör, i vilket också bedömningar av produktens utformning och
kvalitet är väsentliga. Inriktningen kan också leda till mer produktnära
arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.

Fråga 3: Denna inriktning ger kunskaper om hantering av verktyg och

industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av material.
Teoretiska studier varvas med praktik och du får en inblick i hela produktionskedjan. Vi arbetar i toppmoderna lokaler med mycket avancerad
utrustning. Programmering och hantering av datastyrda maskiner, liksom
ritarbeten med senaste utrustningen tillhör programmets hörnstenar.

Efter gymnasiet, utbildningar: Vårt unika samarbete under utbild-

ningens tid med företaget Xylem ger eleverna sex månaders anställning efter gymnasieexamen. Läser du in högskoleförberedande kompetens så har
du möjligheter att direkt efter utbildningen söka dig vidare till eftergymnasiala studier. Det finns även möjlighet att läsa vidare vid yrkeshögskolor
med teknisk inriktning.

Exempel på yrken: CNC-operatör, verkstadsmekaniker, maskintekniker.

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Fråga 1: Naturvetenskapliga programmet ger dig en bred utbildning

som gör det möjligt att komma in på de flesta universitetsutbildningar. Vi
ägnar skoltiden till främst matematik, fysik, kemi och biologi. Programmet
ger dig möjligheter att läsa vidare till vad som helst på universitet och
högskolor, alla dörrar är öppna. Du bör vara intresserad av matematik och
naturvetenskapliga kurser.

Fråga 2: I utbildningen får vi lära genom att experimentera och göra fältstudier på ett vetenskapligt sätt. Vi har laborationer och använder dator
som ett verktyg i undervisningen. Man får lära sig att undersöka, beskriva
och systematisera utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.

Fråga 3: Vi lär genom experiment, laborationer och med dator i centrum.
Vi besöker naturvetardagarna i Lund och Berzeliusdagarna i Stockholm.

Efter gymnasiet, utbildningar: Programmet ger en bred behörighet

till fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Det ger
också behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar.

Exempel på yrken: Läkare, tandläkare, veterinär, civilingenjör, landskapsarkitekt, optiker, lärare, meteorolog, apotekare.

Gymnasiegemensamma ämnen 		
Engelska 5 				
Engelska 6 				
Historia 1a 			
Idrott och hälsa 1 			
Matematik 1 			
Matematik 2 			
Matematik 3 			
Religionskunskap 1 			
Samhällskunskap 1b 			
Svenska/svenska som andraspråk 1
Svenska/svenska som andraspråk 2
Svenska/svenska som andraspråk 3

1 150
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma karaktärsämnen
Biologi 1 				
Fysik 1 				
Kemi 1 				
Moderna språk 			

450
100
150
100
100

Inriktningar
Naturvetenskap 			400
Biologi 2 				
100
Fysik 2 				
100
Kemi 2 				
100
Matematik 4 			
100
Naturvetenskap och samhälle 		
300
Geografi 1 				
100
Samhällskunskap 2 			
100
Biologi 2/Fysik 2/Kemi 2 		
100
Programfördjupning 			
200 – 300
Individuellt val 			
200
Gymnasiearbete 			
100
Totalt programmet 			

2 500

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Gymnasiegemensamma ämnen 		
Engelska 5 				
Engelska 6 				
Historia 1b 			
Idrott och hälsa 1 			
Matematik 1b 			
Matematik 2b 			
Naturkunskap 1b 			
Religionskunskap 1 			
Samhällskunskap 1b 			
Svenska/svenska som andraspråk 1
Svenska/svenska som andraspråk 2
Svenska/svenska som andraspråk 3

1 150
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma karaktärsämnen
Moderna språk 			
Psykologi 1 			
Filosofi 1 				

300
200
50
50

Inriktning Samhällsvetenskap 		
Geografi 1 				
Historia 2a 			
Religionskunskap 2 			
Samhällskunskap 2 			
Samhällskunskap 3 			

450
100
100
50
100
100

Inriktning Beteendevetenskap 		
Ledarskap 				
Kommunikation 			
Psykologi 2A 			
Samhällskunskap 2 			
Sociologi 				

450
100
100
50
100
100

Inriktning
Media, information och kommunikation
Mediekunskap 			
Journalistik 			
Medieproduktion 			
Samhällskunskap 2 			
Psykologi 				

450
100
100
100
100
50

Programfördjupning 			300
Individuellt val 			
200
Gymnasiearbete 			100
Totalt programmet 			

2 500

Fråga 1: Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill ha

en bred utbildning och till dig som inte riktigt vet vad du vill jobba med.
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred och stadig grund och förbereder dig inför högskolan.

Fråga 2: Programmet är bra för dig om du har intresse för till exempel

religion, historia och samhäll. Dina kunskaper om samhällsförhållanden i
Sverige och i världen utvecklas. Du får lära dig om hur individen och samhället samspelar och du får också lära dig om hur människornas livsvillkor
har förändrats under tiden. Du kommer att studera människan som individ,
gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du får fördjupa dig i frågor som
demokrati, genus och miljö.

Fråga 3: På Vilhelm Mobergsgymnasiet har du avsatta lektionstider men

mycket handlar om självstudier. Istället för att ha prov har vi inlämningsuppgifter och en tenta i slutet av kursen. Vi har ett fyradagarssystem där
vi har lektioner avsatta fyra dagar i veckan och en dag i veckan är studiedag där du får möjlighet att komma i kapp med skolarbete eller göra
andra uppgifter. Klasserna är inte så stora på Vilhelm Mobergsgymnasiet
så lärarna tar sig alltid tid till dig om du behöver. Man kan tro att en tenta
är jättejobbig men du får instuderingsfrågor som bara är kopplade till det
man gått igenom på lektionerna och kan du instuderingsfrågorna kan du
oftast tentan.

Efter gymnasiet, utbildningar: Efter du har läst samhällsveten-

skapsprogrammet är du redo för att söka till högskolan. Du kan läsa inom
samhäll och även ekonomi.

Exempel på yrken: psykolog, socionom, journalist, advokat, lärare och
även ekonom. Många av tidigare gymnasieelever har sökt vidare till lärare,
advokat och andra har blivit au pair i New York.

EKONOMIPROGRAMMET
Fråga 1: Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som är ambitiös, sam-

marbetsvillig samt har intresse för ekonomi och juridik. Är du nyfiken på
till exempel marknadsföring, entreprenörskap eller budgetering? Då är det
här ett program för dig. Med kunniga lärare, bra gemenskap och eget ansvar förbereds du inför högskolan. Du ska välja ekonomi för att du kommer
att ha nytta av det hela livet, både i arbetslivet och privat.

Fråga 2: Om du väljer ekonomiprogrammet så får du lära dig saker som;

hur man startar eget företag, hur man budgeterar och hur man bokför.
Du kommer att få starta ett eget UF-företag som du ska bedriva under
ett läsår, vilket är mycket lärorikt och roligt. Du får läsa kurser som tex
företagsekonomi som handlar om hur ett företag fungerar, privatjuridik där
man lär sig sådant man kan ha nytta av i livet. På inriktningen juridik får
du kunskaper om rättsordningen och internationell rätt.

Fråga 3: Vi får lära oss att bokföra både praktiskt och i flera olika da-

torprogram. Vi får från grunden lära oss hur man startar ett företag, från
affärsidé till hur man marknadsför det och hur man avvecklar det. UF-företagande är ett väldigt lärorikt delmoment i kursen. Detta tillsammans med
arbetet under lektionstid gör att du lär dig på ett enkelt sätt och samtidigt
har väldigt roligt.

Efter gymnasiet, utbildningar: Utbildningar inom ekonomi och samhällsvetenskapliga ämnen som civilekonomi, management, jurist, internationell ekonomi, arbetsmarknadskunskap.

Exempel på yrken: Advokat, civilekonom, fastighetsmäklare, egen
företagare, revisor, inköpare.

Gymnasiegemensamma ämnen 		
Engelska 5 				
Engelska 6 				
Historia 1a 			
Idrott och hälsa 1 			
Matematik 1b			
Matematik 2b 			
Naturkunskap 1b 			
Religionskunskap 1 			
Samhällskunskap 1b			
Samhällskunskap 2			
Svenska/svenska som andraspråk 1
Svenska/svenska som andraspråk 2
Svenska/svenska som andraspråk 3

1 250
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

Programgemensamma karaktärsämnen
Moderna språk			
Psykologi 1 			
Privatjuridik 			
Företagsekonomi 1 			

350
100
50
100
100

Inriktning Ekonomi			300
Entreprenörskap/företagande		
100
Företagsekonomi 2 			
100
Matematik 3b			
100
				
Inriktning Juridik			300
Filosofi				
50
Affärsjuridik			
100
Rätten och samhället			
100
Psykologi 2a			
50
Programfördjupning 			
Individuellt val 			
Gymnasiearbete 			

300
200
100

Totalt programmet 			

2 500

TEKNIKPROGRAMMET
Gymnasiegemensamma ämnen 		
Engelska 5 				
Engelska 6 				
Historia 1a1 			
Idrott och hälsa 1 			
Matematik 1c 			
Matematik 2c 			
Matematik 3c 			
Religionskunskap 1 			
Samhällskunskap 1b 			
Svenska/svenska som andraspråk 1
Svenska/svenska som andraspråk 2
Svenska/svenska som andraspråk 3

1 100
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma karaktärsämnen
Teknik 1 				
Fysik 1 				
Kemi 1 				

400
150
150
100

Inriktning produktionsteknik		
Mekatronik 1 			
Produktionskunskap 1 			
Produktionsutrustning 1 		

300
100
100
100

Informations- och medieteknik 		
Datorteknik 1a 			
Programmering 1 			
Webbutveckling 1 			

300
100
100
100

Teknikvetenskap			300
Fysik 2 				
100
Matematik 4 			
100
Teknik 2 				
100
Programfördjupning			400
Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 			100
Totalt programmet 			

2 500

Fråga 1: Du bör ha ett starkt intresse för teknik och tekniska lösningar.

Du bör vara intresserad av matematik och naturvetenskapliga kurser.
Programmet kommer att utveckla dina kunskaper och färdigheter i teknik
och teknisk utveckling. Det belyser teknikens roll i samspelet mellan
människor och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Man får lära sig
att undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska
objekt och processer.

Fråga 2: Inriktningen ger dig kunskaper och färdigheter i informations-,

kommunikations-, och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation,
programmering, digital media, webbutveckling samt dator och kommunikationsteknik. I samarbete med Blekinge tekniska högskola arbetar vi på vår
skola med spelutveckling och spelprogrammering.

Fråga 3: Teknikprogrammet inriktning informations och medieteknik

blandar teori med praktiskt innehåll. Du som elev bygger bland annat en
kraftfull dator som du använder under din studietid. Du lär dig programmera för olika applikationer.

Efter gymnasiet, utbildningar: Efter gymnasiet har du möjlighet att
söka eftergymnasiala utbildningar inom området data och teknik. Vi har
många elever som får arbete direkt efter utbildningen inom teknik.

Exempel på yrken: civilingenjör, teknikyrken som data, industri med
mera.

VÅRD OCH OMSORGSPROGRAMMET
Fråga 1: På programmet lär sig eleven om hälsa, ohälsa, funktionsned-

sättning, medicin, pedagogik och psykologi. Man studerar människans behov och lär sig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Man lär sig också
att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Vård- och omsorgsprogrammet har inte några inriktningar men ger möjlighet att specialisera sig. Det
ger skolorna och huvudmännen större utrymme och bättre möjligheter att
skapa intressanta kurspaket för att passa lokala och regionala behov.
För detta finns ett starkt stöd i branschen.
-Jag tycker att man skall ha ett intresse för att ta hand om och vårda
människor, säger Irma Licina, årskurs 3.

Fråga 2: Efter utbildningen ska eleverna ha sådana grundläggande

kunskaper att det är möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever
som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande
högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå
detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som
ger grundläggande högskolebehörighet.
-Hur människor som är sjuka tänker i olika situationer. Hur man på bästa
sätt bemöter personer inom sjukvården. Hur människokroppen funkar och
vad mediciner har för inverkan.

Fråga 3: På programmet tränas eleven i att utföra arbetsuppgifter som

krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska
uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter.
Irma berättar att hon är mycket motiverad till sina studier och intresserad
av vård och omsorgsämnen. Eleverna på vård och omsorgsprogrammet Vid
Vilhelm Mobergsgymnasiet läser de praktiska vårdämnena via en internet
baserad plattform som heter Novo och det funkar jättebra tycker Irma. När
man är klar med utbildningen så har man jobb direkt eller kan man läsa
vidare på universitet kanon anser Irma.

Efter gymnasiet, utbildningar: Inom programmet kan eleverna också
välja kurser som ger särskild behörighet för att till exempel studera till
sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut

Exempel på yrken: Omsorgsassistent, undersköterska. Ger särskild
behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och
arbetsterapeut

Gymnasiegemensamma		
Engelska 5				
Historia 1a1			
Idrott o hälsa 1			
Matematik 1			
Naturkunskap 1a1			
Religionskunskap 1			
Samhällskunskap 1a1			
Svenska 1/Sv s andspråk 1		

600
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma karaktärsämnen
Hälsopedagogik			
Medicin 1				
Etik och människans livsvilkor		
Psykiatri 1				
Psykologi 1				
Samhällskunskap 1a2			
Specialpedagogik 1			
Svenska 2				
Vård och omsorgsarbete 1		
Vård och omsorgsarbete 2		

1100
100
150
100
100
50
50
100
100
200
150

Programfördjupning			500
Akutsjukvård			 200
Medicin 2 			100
Lindrande vård			
100
Hemsjukvård			
100
Individuellt val			200
Gymnasiearbete			100
Totalt				2500
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Bröderna Viktor, David och Rasmus Elm

från Broakulla började
sin framgångsrika fotbollskarriär i Johansfors IF, tog SM-guld med Kalmar FF 2008 och
sedan värvades de till tre olika utländska klubbar. Alla tre bröderna har gått på Vilhelm
Mobergsgymnasiet, Viktor och Rasmus gick Natur och David studerade på Samhällsvetenskapsprogrammet. David, numera tillbaka i Kalmar FF, berättar:
- Jag valde den utbildningen för att jag är intresserad av samhällskunskap, historia etc.
Dessutom är själva upplägget på studierna väldigt likt det på högskola/universitet.Vilket
gör att man är väl förberedd inför nästa steg.
Hur ser du på din tid på VMG?
- . VMG innebar en stor trygghet för mig. Vi hade en väldigt bra gemenskap i vår klass
och jag vet att det är något som präglar hela skolan. Dessutom hade VMG riktigt bra och
kunniga lärare. Vi pratar ibland om tiden på VMG och är rörande överens om att det var
en fantastisk tid.
Vilka råd vill du ge dem som ska välja utbildning till gymnasiet?
- Se till att välja något som du verkligen är intresserad av oavsett vad dina kompisar väljer. Gå in för studierna, gör ditt bästa, bra resultat öppnar möjligheter. Men glöm inte
att ha roligt under tiden.

SÖK MUSIKTILLÄGGET! Anmäl dig till
Emmaboda Kommunala Kulturskolas Musiktillägg
Kulturskolan erbjuder stolt
i samverkan med
Vilhelmmobergsgymnasiet:
100 p Ensemble 1
100 p Gehörs- & musiklära 1
100 p Instrument/sång 1
Totalt 300 p + möjlig utökad kurs!

•Du som tänkt börja spela eller sjunga
•Du som har låtar eller dikter i byrålådan
•Du som har spelat och sjungit länge och
vill utvecklas
•Du som är hyfsad på ett instrument och
vill lära dig ett till
•Du som vill förstå hur musikteori
egentligen funkar
•Du som vill fördjupa och bredda ditt
musicerande
•Du som har mycket att ge i ett
ensemblegäng
•Du som vill fortsätta att studera musik

Anmäl dig till Vilhelmmobergsgymnasiets expedition: anette.mansson@emmaboda.se

VILHELM MOBERGSGYMNASIET?

VILHELM MOBERG

		 DENNA
			GIGANT
Jaha, du vill komma i kontakt med
skolledningen?
Skanna koden ovan.

BLAND

Vill du veta mer om
Vilhelm Moberg?
Varsågod! PS.Citatet ovan kommer
från Killinggänget.
DS.

GIGANTER!

Tycker du att vår skola verkar intressant?

VILHELM MOBERGSGYMNASIET
FÖR YRKESLIVET OCH HÖGSKOLESTUDIER

