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Vård- och omsorgs 
programmet

Naturvetenskaps- 
programmet 

För dig med diagnos 
inom autismspektrum  

AST- enheten  

Samhällsvetenskaps-
programmet 

Introduktions- 
program 

Programinriktat val,
Individuellt alternativ  

Yrkesintroduktion

Hantverksprogrammet,
Frisör, barberare och hår- och  

makeupstylist

Barn- och fritids- 
programmet  

Barnskötare och elevassistent, 
 Väktare, Stödassistent

Naturbruks- 
programmet, Djur
Djurvårdare - arbete inom  

hundbranschen  
Djurvårdare inom djurens  

hälso- och sjukvård

Lärlingsutbildning 
Du kan läsa alla våra yrkesprogram 

som lärling.

Hantverks- 
programmet, 

Fashion design 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!
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På Burgården utbildar vi dig för verkligheten och 
precis som i verkligheten är vår skola en myllrande 
värld, med massor av inriktningar, människor och 
möten. Vi har yrkesprogram, lärlingsutbildning, 
högskoleförberedande program och introduktions-
program. Hos oss finns också en särskild enhet för 
elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd,   
AST-enheten. 

Här rör sig framtidens frisörer, hår- och  
makeupstylister, barberare och fashion designers 
tillsammans med samhällsvetare, undersköterskor, 
stödassistenter, barnskötare, naturvetare, djur- 
vårdare och väktare.  

Vi jobbar med öppet sinne, stort hjärta och  
yrkesstolthet som smittar. 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Vad vill du göra under din gymnasietid?  
Om svaret är något kreativt och människonära  
så är Burgården gymnasiet för dig. 

Kolla in filmer och 
läs mer om oss! 
 Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Välkommen 
till Burgårdens  
gymnasium!  
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Filmer   
Klicka på den här länken för att kolla in 
filmer från alla våra utbildningar. 
Här berättar eleverna om sina  
yrkesdrömmar och vad det tycker  
om sin utbildning.
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Väktare Stödassistent
Barnskötare  

och elevassistent

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Barn- och fritidsprogrammet

Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid  
som passar dig. 

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 

Prova på att vara elev på Barn- och 
fritidsprogrammet under en dag 
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Barn- och fritidsprogrammet
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Arbetsplatsförlagt lärande  
Lärande kan ske på många sätt och på olika platser. 
16 veckor av din utbildning kommer du att ha din  
utbildning på en arbetsplats, det vill säga arbets-
platsförlagt lärande (apl).  

Du följer en handledare och gör arbetsuppgifter  
under handledning. Under tiden som du har din  
utbildning på arbetsplatsen har du bra möjligheter 
att skapa kontakter med framtida arbetsgivare.

Din utbildning  
Det är här du ska gå om du på ett eller annat sätt  
vill jobba med människor. På Barn- och fritids- 
programmet utbildar du dig till att bli stödassistent 
arbeta med stöd i boende, daglig verksamhet och 
skola, barnskötare, elevassistent eller som väktare. 

Yrkesutgångar 
På Barn- och fritidsprogrammet har vi en inriktning, 
Pedagogiskt och socialt arbete och fyra yrkes- 
utgångar, barnskötare och elevassistent, väktare och 
stödassistent. Du väljer yrkesutgång inför årskurs två.

Barnskötare  
och elevassistent 
Är inriktningen för dig 
som vill arbeta med 
barn och unga. Du får 
praktiska och teoretiska 
kunskaper om arbetet på 
förskola, skola och  
fritidshem. 

Stödassistent 
Är för dig som vill arbeta 
med människor i alla  
åldrar och lära dig om 
olika behov hos personer 
med funktionsvariationer. 

Väktare 
Är inriktningen för dig 
som vill arbeta med 
människor, bevakning 
och säkerhet. Du lär dig 
krishantering, självskydd, 
bevakningsjuridik och 
akutsjukvård.

Den här
 utbildningen 

kan du läsa som 
lärling!  

Efter din utbildning 
Kan du börja arbeta  
direkt som barnskötare 
eller elevassistent.  

Om du har läst kurser 
som ger dig grund- 
läggande behörighet  
för vidare studier kan  
du till exempel utbilda 
dig till lärare, förskol-
lärare, fritidspedagog 
socionom, sjuksköterska, 
psykolog eller polis på 
högskolan. 

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet.  
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Hår- och  
makeupstylistFrisör 

Hantverks-
programmet

Här blir 
yrkesdrömmar 

verklighet!

Barberare 

Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid 
som passar dig. 

Prova på att vara
elev under en dag  

Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 
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Vill du ha ett kreativt, inspirerande
och färgsprakande yrke med hela 
världen som din arbetsplats? 
Gillar du att arbeta med människor? 
Då kan Hantverksprogrammet,  
Frisör, Barberare och Hår- och  
makeupstylist vara något för dig!  

Här får du lära dig klipptekniker, 
färglära, att forma och styla hår. 
Du får använda dina nyvunna 
tekniker och lära dig bemöta 
kundens önskemål i våra 
moderna salonger på skolan 
och ute på din praktikplats.

Under utbildningen förbereder 
du dig även för delprovet och 
efter avslutad utbildning är du 
frisöraspirant.

Vi är stolta över att vi har  
utbildat frisörer i över 30 år!
  

Här får du lära dig olika klipp-
tekniker på hår och skägg och 
att forma och styla hår.  
 
Vi utbildar dig i färg och form 
i riktning mot herr trender. 
Du får använda dina nyvunna 
tekniker och lära dig bemöta 
kundens önskemål i våra 
moderna salonger på skolan 
och ute på din praktikplats.

Vi utbildar dig i färg och form  
i riktning mot herr trender.  
Du lär dig om försäljning och 
service och specialprodukter 
som en barberare använder. 

Här utvecklar du din kreativitet 
och ditt skapande inom hår och 
makeup. Du kommer att arbeta 
med alla grundtekniker i färg 
och form och andra trender 
inom skönhet så som frans- 
förlängning, lashlift och  
manikyr. 

Du lära dig lägga makeup  
och göra håruppsättningar för 
olika tillfällen. Enkla naturliga 
sminkningar till avancerade  
för modefotograferingar och 
specialeffekter. Du inriktar dig 
på att skapa frisyrer från dåtid 
till senaste trenderna. 

Frisör, barberare och 
Hår- och makeupstylist   
Hantverksprogrammet

Frisör Hår- och 
makeupstylist 

Barberare

www.goteborg.se/burgarden  
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00
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Den här
 utbildningen 

kan du läsa som 
lärling!  

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet. 
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Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 
 
 
Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Prova på att vara elev på  
Frisör  under en dag 
Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid  
som passar dig. 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Frisör 
Hantverksprogrammet 

Vill du ha ett kreativt och inspirerande 
yrke? Gillar du att arbeta med människor 
och tycker om att ge service? Då är Frisör 
utbildningen för dig!

 

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 
 
 
Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Prova på att vara elev på  
Frisör  under en dag 
Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid  
som passar dig. 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Frisör 
Hantverksprogrammet 

Vill du ha ett kreativt och inspirerande 
yrke? Gillar du att arbeta med människor 
och tycker om att ge service? Då är Frisör 
utbildningen för dig!
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Frisör   
Hantverksprogrammet

 

Arbetsplatsförlagt lärande 
I tvåan och trean kommer du att ha 15 veckors  
praktik på en arbetsplats, det vill säga arbetsplats-
förlagt lärande (apl). Här skaffar du dig erfarenheter 
ute på en riktig arbetsplats inom området.

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet. 

Våra salonger  
På Burgården har vi stora moderna salonger för att 
din utbildning ska bli så intressant som  
möjligt och för att våra kunder ska trivas.  

På skolan finns möjligheter att samarbeta med de 
andra hantverksprogrammen, Barberare, Fashion 
design och Hår-och makeupstylister.

Den här
 utbildningen 

kan du läsa som 
lärling!  

www.goteborg.se/burgarden  
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00
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Efter din utbildning  
har du en bra grund för att klara frisörbranschens 
delprov. För att bli behörig frisör behöver du vara  
anställd på en salong i 3000 timmar och klara ditt 
gesällprov. Det finns gott om jobb för behöriga 
frisörer och branschen behöver dig! 

Din utbildning  
Under din utbildning får du lära dig klipptekniker, 
färglära, att forma och styla hår. Du får använda dina 
nyvunna tekniker och lära dig bemöta kundens  
önskemål i våra moderna salonger på skolan och ute 
på din praktikplats.  

Du förbereder dig även för delprovet och efter avslu-
tad utbildning är du frisöraspirant.

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet.  
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Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 
 
 
Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Prova på att vara elev på  
Hår- och makeupstylist 
under en dag 
Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid  
som passar dig. 

Hår- och makeupstylist
Hantverksprogrammet 

Gillar du hårdesign, makeup och 
att arbeta med människor?  
Vill du ha ett kreativt, inspirerande 
och färgsprakande yrke med hela 
världen som din arbetsplats?  
Då är det här utbildningen för dig!

 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!
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Hår- och makeupstylist  
Hantverksprogrammet

 

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet. 

Våra salonger  
På Burgården har vi stora moderna salonger för att 
din utbildning ska bli så intressant som  
möjligt och för att våra kunder ska trivas.  

På skolan finns möjligheter att samarbeta med de 
andra hantverksprogrammen, Barberare, Frisör och
Fashion design.

www.goteborg.se/burgarden  
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Efter din utbildning  
kan du arbeta som Hår- och makeupstylist på en 
salong, i en affär för mode, smink och kläder eller  
i en foto- och makeupstudio. Du kan jobba som  
egenföretagare eller frilansa med uppdrag inom  
till exempel tv, film, foto, tidningar och event.

Din utbildning  
Här utvecklar du din kreativitet och ditt skapande 
inom hår och makeup. Du kommer att arbeta med 
alla grundtekniker i färg och form och andra trender 
inom skönhet så som fransförlängning, lashlift och 
manikyr. 

Under din utbildning lär du dig att jobba med kreativa 
processer från idé till färdigt resultat. Du läser  
kurser i till exempel skönhet, trend, fantasimakeup 
och hårstyling. Du får lära dig lägga makeup och göra 
håruppsättningar för olika tillfällen.  

Under utbildningen får du möjlighet att delta  
i event och tävlingar.

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet.  

Den här
 utbildningen 

kan du läsa som 
lärling!  
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Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 
 
 
Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Prova på att vara elev på  
Barberare under en dag 
Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid  
som passar dig. 

Barberare
Hantverksprogrammet 

Vill du ha ett kreativt och  
inspirerande yrke? Gillar du  
att arbeta med människor och  
tycker om att ge service?  
Då är Barberare något för dig!
 

 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!
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Barberare 
Hantverksprogrammet

 

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet. 

Våra salonger  
På Burgården har vi stora moderna salonger för att 
din utbildning ska bli så intressant som möjligt och 
för att våra kunder ska trivas.  

På skolan finns möjligheter att samarbeta med de 
andra hantverksprogrammen, Frisör, Fashion design
och Hår- och makeupstylist. 

www.goteborg.se/burgarden  
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Efter din utbildning  
Efter din utbildning kan du söka anställning på  
frisör- eller barberarsalonger. Under din utbildning 
har du förberett dig för gesällprovet och är redo att 
ta ditt gesällbrev direkt efter din examen.  

Det finns gott om jobb och branschen behöver dig!

Din utbildning  
Här får du lära dig olika klipptekniker på hår och 
skägg och att forma och styla hår. Du får använda 
dina nyvunna tekniker och lära dig bemöta kundens 
önskemål i våra moderna salonger på skolan och ute 
på din praktikplats.

Här utvecklar du din kreativitet och ditt skapande 
inom herr- och skäggtrender. Du kommer att bli 
inspirerad och få känna på olika grundtekniker inom 
yrket barberare. Du får särskild kunskap om klipp-
teknik för herrar och lär dig ta emot kunder i våra 
salonger.

Vi samarbetar med branschens största varumärken 
och följer aktuella trender med hjälp av branschens 
ledande barberare.

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet.  

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet.  

Den här
 utbildningen 

kan du läsa som 
lärling!  
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Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 
 
 
Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Prova på att vara elev på  
Fashion design under en dag 
Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid  
som passar dig. 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Fashion design 
Hantverksprogrammet 

Är du intresserad av design, mode och 
människor? Vill du ha ett kreativt,  
inspirerande och färgsprakande yrke?  
Då är Fashion design utbildningen för dig! 
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Fashion design  
Hantverksprogrammet

Din utbildning  
Här utvecklas du som modeskapare och får  
kunskap och färdigheter inom trender, modehistoria 
och textildesign. Du lär dig modedesign, sömnad, 
materialkunskap, datoriserad mönsterkonstruktion, 
entreprenörskap och utvecklar din känsla för färg, 
form och kollektionsarbete. 

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet. 

Ateljén
I ateljén får du lära dig att utveckla din kreativa för-
måga. Här jobbar du med designprocessen från idé 
till färdigt resultat. Här kommer du att ha flera  
av dina lektioner i yrkeskurserna, till exempel  
textildesign, mönsterkonstruktion. 

Modevisningen  
Under din utbildning deltar du i vår årliga  
modevisning med dina egna kreationer.  
Modevisningen planeras och genomförs av elever 
på Fashion design. Här visar vi våra egna kollektioner 
och arbeten från de olika kurserna. 

Den här
 utbildningen 

kan du läsa som 
lärling!  

www.goteborg.se/burgarden  
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Efter din utbildning  
har du en bra grund för att vidareutbilda dig på  
textilhögskolan eller yrkeshögskolan. Därefter kan 
du arbeta inom modebranschen som till exempel 
modedesigner, mönsterkonstruktör, inköpare och 
skräddare. 

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet.  
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Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 
 
 
Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Prova på att vara elev på  Vård- och 
omsorgsprogrammet under en dag 
Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid  
som passar dig. 

Vård- och  
omsorgsprogrammet
 
Drömmer du om att bli en hjälte 
inom vården? Gillar du att arbeta  
med människor och vill hjälpa andra?  
Då är det här utbildningen för dig!

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!
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Vård- och  
omsorgsprogrammet 

 

Arbetsplatsförlagt lärande 
Under din utbildning kommer du att ha 16 veckors 
praktik på en arbetsplats och kallas arbetsplats- 
förlagt lärande (apl). Här skaffar du dig erfarenheter 
på en arbetsplats inom vård och omsorg.  

Exempel på arbetsplatser du kan göra praktik på är 
akutsjukvård, hemsjukvård, barnsjukvård eller  
psykiatrisk vård, vårdcentral, äldreomsorg, hemtjänst 
och boenden för personer med funktionshinder.

 

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet.  

Den här
 utbildningen 

kan du läsa som 
lärling!  

www.goteborg.se/burgarden  
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Efter din utbildning  
Direkt efter din utbildning kan du börja jobba som 
undersköterska på sjukhus, vårdcentral, hem- 
sjukvård, inom funktionsstöd eller äldreomsorg.  

Du får en yrkesexamen, men kan också välja att läsa 
vidare på högskola till yrken som sjuksköterska, polis 
eller socionom.

Elever med examen från vår utbildning är mycket 
omtyckta på arbetsplatserna och attraktiva på  
arbetsmarknaden. Det är en av de många fördelarna 
med att välja en skola med erfarenhet och bra  
kontakter med branschen.

Din utbildning  
Under din utbildning kommer du att lära dig 
omvårdnadsteknik och hur du bemöter människor i 
alla åldrar och i olika behandlings- och vård- 
situationer. Du lär dig också om hygien och hälsa  
och får en förståelse för hur viktig du som vårdare 
kan vara för en person.

 

Nya metodsalar  
Vård- och omsorgsprogrammet har funnits i många 
år på Katrinelundsgymnasiet och har nu flyttat till 
nyrenoverade lokaler hos oss på Burgårdens  
gymnasium. Hos oss möter du nya metodsalar och 
erfarna lärare med ett mycket bra samarbete med 
branschen.

18



xx

Prova på att vara elev på  
Naturbruksprogrammet, Djur 
 under en dag 
Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid  
som passar dig. 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Djurvårdare - arbete  
inom hundbranschen  

Djurvårdare inom djurens  
hälso- och sjukvård

Naturbruksprogrammet,Djur 

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 
 
 
Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden
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Naturbruksprogrammet,Djur 

Efter din utbildning  
Efter din utbildning hos oss har du en yrkesexamen, 
bred kompetens och ett säkert handlag med hundar. 

Du kan till exempel arbeta inom servicetjänster som 
hunddagis, hundpensionat och trim eller med   
specialsöktjänster, friskvård och utbildning av 
hundar och hundägare. 

Har du läst inriktningen djurens hälso- och sjuk-
vård är du behörig att söka vidare, bland annat till 
Djursjukskötarprogrammet på Sveriges Lantbruks- 
universitet eller arbeta som djurvårdare på klinik.

Din utbildning  
Vill du lära dig att ta hand om och vårda djur?  
Då är det här programmet för dig. Här får du lära dig 
att professionellt arbeta med hundar, katter, hästar, 
reptiler, gnagare, fiskar och fåglar. Du får kunskap  
om och kontakter inom branschen.  

Yrkesutgångar 
Våra yrkesutgångar är Djurvårdare inom djurens  
hälso- och sjukvård och Djurvårdare- arbete inom 
hundbranschen. 

Djurvårdare inom djurens  
hälso- och sjukvård  
Här får du grundläggande kunskaper inom djur- 
sjukvård. Vi varvar teori med praktik i samarbete med 
hunddagis, Slottskogen, häststall och djurkliniker.  
Du får möjlighet att genomföra Grundkurs i 
läkemedelshantering vilket innebär att du får ge vissa 
injektioner inom djurens hälso- och sjukvård.

www.goteborg.se/burgarden  
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
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Djurvårdare - arbete inom hundbranschen   
Här får du kunskap i att jobba med hund på  
professionell nivå, alltifrån dagis och trim till  
tjänstehund. Du får teoretisk och praktisk utbildning 
på hunddagis som vi samarbetar med. Du har också 
möjlighet att gå Svenska Brukshundklubbens  
utbildning till instruktör. 

Under din utbildning får du möjlighet att delta som 
funktionär och knyta kontakter inom branschen på 
den stora årliga hundutställningen My Dog på  
Svenska Mässan.

Den här
 utbildningen 

kan du läsa som 
lärling!  

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 
Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet.  

20



xx

Vård- och omsorgs-
programmet

Frisör  
Hantverksprogrammet, Frisör, 

Barberare och Hår- och  
makeupstylist

Barnskötare  
och elevassistent 
Barn- och fritidsprogrammet 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Lärlingsutbildning 

Djurvårdare - arbete  
inom hundbranschen 

Naturbruksprogrammet, Djur
Stödassistent 

Barn- och fritidsprogrammet
21
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Lärlingsutbildning 

www.goteborg.se/burgarden  
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Lär dig yrket på en arbetsplats 
Som elev på en lärlingsutbildning lär du dig yrket 
i verkligheten på en arbetsplats. Utbildningarna 
kombinerar teori och praktik och du blir en del av ett 
team på arbetsplatsen, vilket gör dig väl förberedd 
för kommande yrkesliv.  

Vissa praktiska och teoretiska moment läser du på 
skolan. Fördjupningen Frisör, Barberare eller  
Hår- och makeupstylist läser du redan från år ett.

På arbetsplatsen 

Som lärlingselev är du på arbetsplatsen flera dagar i 
veckan och lär dig yrket med stöd av en yrkes- 
verksam handledare. Din lärare besöker dig  
regelbundet på arbetsplatsen och du får visa din 
kunskap. Tillsammans utformar ni din utbildning på 
bästa sätt.

Din utbildning  
Lärlingsutbildningen är för dig som vill lära dig ett 
yrke på riktigt! Som lärlingselev är du mer än halva 
din gymnasietid på en arbetsplats. Här har du en 
utbildad handledare som tillsammans med våra 
lärare följer din utveckling. 

På Burgården har vi ett nära samarbete med 
branscherna vilket ger dig som lärling de bästa  
förutsättningarna att lyckas! 

Efter din utbildning  
Har du en yrkesexamen och kan börja jobba direkt. 
Du har en bra kontakt med arbetslivet vilket ger dig 
en lyckad start i ditt kommande yrkesliv.

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet.  

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 

Prova på att vara elev på en  
lärlingsutbildning under en dag 
 
 

Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid  
som passar dig. 

22
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Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 
 
 
Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Vill du göra ett studiebesök på  
Samhällsvetenskapsprogrammet? 
Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid som 
passar dig. 

 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
Beteendevetenskap
 
Är du intresserad av hur samhället 
fungerar och hur människor 
påverkas av det som händer  
lokalt och globalt? Då är det här  
utbildningen för dig!  
 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!
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Samhällsvetenskapsprogrammet 
Beteendevetenskap

 

Samhällsvetenskapsprogrammet på Burgårdens 
gymnasium har något mindre klasstorlekar och vi  
i personalen har möjlighet att möta upp dig på ett 
personligt sätt. 

www.goteborg.se/burgarden  
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00
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Efter din utbildning  
Efter din utbildning har du särskild behörighet att 
läsa vidare på högskolan till ditt drömyrke! Kanske 
siktar du på att bli socionom, lärare, beteendevetare,
samhällsvetare, förskollärare eller vill arbete med 
globala frågor. 

Din utbildning  
Här får du lära dig om människors samspel med sin 
omgivning och samhällets utveckling. Du får kunskap 
om människors utveckling, socialisation och samspel 
i olika sammanhang. Du läser kurser i till exempel 
ledarskap och kommunikation.

Utbildningen är högskoleförberedande vilket innebär
att vi förbereder dig för vidare studier inom samhälls-
vetenskap

 

Vi är ett bra val för dig som vill ha den trygghet och 
gemenskap som en mindre skolenhet erbjuder,  
samtidigt som vi erbjuder den stora skolans resurser  
i form av till exempel elevhälsa, bibliotek och  
individuella val.
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Naturvetenskapsprogrammet 
Naturvetenskap
 
Gillar du att experimentera och laborera? 
Vill du fördjupa dina kunskaper inom  
miljöfrågor, biologi, fysik, kemi och  
matematik? Då är det här utbildningen 
för dig! Här utvecklar du dina förmågor 
som kreativ problemlösare. 

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 
 
 
Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Vill du göra ett studiebesök på  
Naturvetenskapsprogrammet? 
Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid som 
passar dig. 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!
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Naturvetenskapsprogrammet 
Naturvetenskap

 

Naturvetenskapsprogrammet på Burgårdens  
gymnasium har något mindre klasstorlekar och vi  
i personalen har möjlighet att möta upp dig på ett 
personligt sätt.

 

www.goteborg.se/burgarden  
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Efter din utbildning  
Efter din utbildning har du särskild behörighet att 
läsa vidare på högskolan till ditt drömyrke! Kanske är 
det veterinär, sjuksköterska, läkare eller arkeolog.

Din utbildning  
Här får du fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, 
kemi och matematik. Du lär dig att tänka kritiskt,  
resonera logiskt, lösa problem och göra iakttagelser.  

Utbildningen är högskoleförberedande vilket innebär 
att vi förbereder dig för vidare studier

 

Vi är ett bra val för dig som vill ha den trygghet och 
gemenskap som en mindre skolenhet erbjuder,  
samtidigt som vi erbjuder den stora skolans resurser  
i form av till exempel elevhälsa, bibliotek och  
individuella val.
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Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 
 
 
Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Prova på att vara elev på Samhäll 
eller Natur på AST-enheten under 
en dag 
Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid som 
passar dig. 

Vi

För dig med diagnos  
inom autismspektrum   

På AST-enheten kan du läsa  
Samhällsvetenskapsprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet 
eller Individuellt alternativ.  

Personalen utgör ett team med 
olika professioner som skapar en 
trygg lärmiljö för dig. Här finns 
specialpedagoger, speciallärare, 
ämneslärare och resurspedagoger 
med bred kompetens och många  
år av erfarenhet. 

AST- enheten

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!
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För dig med diagnos inom 
autismspektrum, AST- enheten   

Lokaler och lärmiljö 

Vårt förhållningssätt bygger på tillit, respekt och 
hänsyn till funktionsvariationer och elevernas starka 
sidor lyfts fram.

Din utbildning  

Här får du lära dig om  
människors samspel med sin 
omgivning och samhällets 
utveckling. Du får kunskap  
om människors utveckling,  
socialisation och samspel  
i olika sammanhang. Du 
läser kurser i till exempel  
kommunikation och  
ledarskap. 
 

Samhällsvetenskaps- 
progammet
Beteendevetenskap

Här får du fördjupade kun-
skaper inom biologi, fysik, 
kemi och matematik. Du lär 
dig att göra iakttagelser, 
tänka kritiskt, resonera  
logiskt och lösa problem.  
 

Naturvetenskaps- 
programmet
Naturvetenskap

Här läser du de grundskole-
ämnen du saknar och  
utbildningen pågår i ett  
till tre år.  

I en lugn och trygg miljö 
studerar du utifrån din  
individuella studieplan.
Du kan gå i en grupp med 
eget hemklassrum, eller 
tillsammans med elever  
från andra grupper.

Efter att du fått godkänt i 
grundskoleämnena är du
behörig att söka till ett  
nationellt gymnasieprogram,
folkhögskola eller komvux. 

 

Individuellt alternativ 

AST-enheten är en del av Burgårdens gymnasium, 
men våra lokaler ligger på en egen våning i skolan. 
Klassrummen och lokalerna där du kommer att ha din
undervisning i är anpassade för din undervisning.

• En lugn och strukturerad studiemiljö med hög
vuxennärvaro.

• Vi har ett nära samarbete med kurator och
 skolsköterska.

• Skoldagen är planerad på ett sätt som ger dig 
trygghet och sammanhang.

• Hemklassrum, mindre grupper och sammanhållen
undervisning i hög utsträckning.

• Personal med hög kompetens; ämneslärare,
speciallärare, specialpedagoger och resurs- 
pedagoger.

• Kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare för
samarbete kring skolgången.

Utbildningarna är 
högskoleförberedande
vi förbereder dig för vidare  
studier inom samhäll- eller  

naturvetenskap.
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Individuellt  
alternativ

Yrkesintroduktion 
och Yrkespaket 

Programinriktat  
val

Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Introduktionsprogrammen

Skanna QR-koden med din mobiltelefon  
för att göra en intresseanmälan till en  
prova på dag.

Prova på att vara elev  
hos oss under en dag?



xx

Introduktionsprogrammen

Din utbildning  
Vill du bli behörig till ett nationellt program, skaffa dig en 
väg in i arbetslivet eller göra dig redo för någon annan 
utbildning? Då har vi tre introduktionsprogram som du 
kan välja mellan. På introduktionsprogrammen lägger vi 
upp dina studier, och din praktik, så att de passar för din 
bakgrund, din person och dina framtidsplaner.

Yrkespaket 
Vet du vilket yrke du drömmer om att jobba med, men är 
inte behörig att söka till ett yrkesprogram på gymnasiet? 
Då kan Yrkespaket vara rätt utbildning för dig.  
Här fokuserar vi på yrkesutbildning.

Våra Yrkespaket 
De här yrkespaketen finns på Burgårdens gymnasium. 

 

 

 

Individuellt alternativ  

På Burgården har vi ett brett utbud av grundskoleämnen. 
Hos oss kan du  läsa de grundskoleämnen du saknar för 
att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller ett 
yrkespaket.

Vi är noga med trygghet och studiero. I en lugn och trygg 
miljö studerar du utifrån din individuella studieplan.  
Du kan gå i en grupp med eget hemklassrum, eller  
tillsammans med elever från andra grupper.  

Vi anpassar skoldagen efter vad som passar bäst för dig. 
Om du vill kan du få prova på våra olika yrkesprogram för 
att se om du hittar din yrkesdröm där. 
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Programinriktat val 
Är för dig som saknar grundskolebehörighet och har  
som mål att komma in på ett nationellt yrkesprogram 
eller högskoleförberedande program.  

Du kan läsa programinriktat val på alla våra program*.  
Din utbildning är samma som den på programmet  
samtidigt som du under ditt första år läser in det eller  
de grundskoleämnen du saknar.  

Dina behov och din förmåga avgör hur många timmar  
du lägger på ämnet. Utbildningen är på ett år men kan 
 vid behov förlängas.  

Efter att du fått din grundskolebehörighet får du  
ett gymnasieintyg och går över till programmet.  
Du fortsätter att läsa programmets kurser i ämnet.  
Efter tre år tar du studenten tillsammans med dina 
jämnåriga klasskamrater.

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som går på ett
introduktionsprogram och vill satsa på en yrkesutbildning.
Du behöver inte vara klar med din grundskolesvenska,
men du behöver ha kommit en bra bit på vägen eftersom
du behöver goda språkkunskaper för att klara den här
utbildningen.

Antagningen sker genom enskild antagning. Vi prioriterar 
elever som har goda förutsättningar att klara en yrkes- 
utbildning. Du söker utbildningen med hjälp av din 
Studie- och yrkesvägledare.

Elever som vill bli behöriga till ett nationellt program  
ska istället gå Individuellt alternativ (IMA) eller Yrkes- 
introduktion (IMY). 

På Burgårdens gymnasium finns Individuellt alternativ
med de flesta grundskolekurser och en möjlighet till
yrkesinfärgning.

 Yrkespaket Barnomsorg  2 år 

Yrkespaket Vårdbiträde  2 år

Yrkespaket Frisör  2 år

Yrkesintroduktion Naturbruk 
Saknar du behörighet till nationellt program och drömmer 
om att arbeta med djur? Yrkesintroduktion Naturbruk 
syftar till att göra dig behörig till ett nationellt program 
och ger dig möjlighet att läsa yrkesämnen på gymnasie- 
nivå för att få kunskap om yrket. 

www.goteborg.se/burgarden  
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00
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Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 

Yrkespaket frisör

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Skanna QR-koden med din mobiltelefon  
för att göra en intresseanmälan till en  
prova på dag.

Prova på att vara elev  
hos oss under en dag?
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Yrkespaket frisör

Din utbildning  

Drömmer du om att jobba som frisör men är inte behörig 
att söka till det nationella Hantverksprogrammet på  
gymnasiet? Då kan Yrkespaket vara rätt utbildning för dig.

• Utbildningen är 2 år.

• 1500 poäng gymnasiekurser från det nationella 
Hantverksprogrammet Frisör.  

• Grundskolekursen svenska/svenska som andraspråk.  

• Gymnasiekursen svenska 1/svenska som andraspråk 1 
(är du klar med grundskolekursen kan du börja direkt med 
gymnasiekursen).

• Yrkeslärare och lärare i svenska arbetar tillsammans 
för att du ska utveckla det yrkesspråk du behöver på  
arbetsplatsen. 

Arbetsplatsförlagt lärande  
- praktik  
Hälften av gymnasiekurserna i yrkesämnena, 750 av 1500 
poäng, gör du på en arbetsplats. Detta heter arbetsplats-
förlagt lärande. 

I din utbildning ingår mycket praktik (APL). Då är du på  
en arbetsplats och genomför en del av din utbildning där.  
Du får en handledare som stöttar dig och du följer hand- 
ledarens arbetstider.
 

Efter din utbildning 
• Har du med dig frisörbranschens delprov nivå 1.

• Kan du söka arbete som frisöraspirant.

• Kan du komplettera med utbildning på folkhögskola  
eller vuxenutbildning för en fullständig gymnasieexamen.

Utbildningen är utformad så att du ska kunna göra  
delprovet för frisöraspirant motsvarande frisör- 
företagarnas nivå 1, som är en del av gesällprovet. 

Efter din utbildning följer färdigutbildning som  
frisöraspirant på ett frisörföretag i 2000 timmar innan  
du kan göra det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör. 

Det här gäller även elever som gått det 3 åriga nationella 
programmet.

Kurser Poäng 

Hantverk introduktion 200 poäng

Material och miljö 100 poäng

Frisör 1 200 poäng

Frisör 2 200 poäng

Frisör 3  200 poäng

Frisör 4 200 poäng

Frisör 5 200 poäng

Frisör 6A 100 poäng

Entreprenörskap eller traditon  
och utveckling  100 poäng

Svenska 1 eller Svenska som andra 
språk 
 

100 poäng

Dina kurser 

Antagning
Utbildningen riktar sig i första hand till dig som går på ett 
introduktionsprogram och vill satsa på en yrkesutbildning. 

Du behöver inte vara klar med din grundskolesvenska, 
men du behöver ha kommit en bra bit på vägen eftersom 
du behöver goda språkkunskaper för att klara den här 
utbildningen. 

Antagningen sker genom enskild antagning.  
Vi prioriterar elever som har goda förutsättningar att klara 
en yrkesutbildning. Du söker utbildningen med hjälp av 
din Studie- och yrkesvägledare. 

Elever som vill bli behöriga till ett nationellt program  
ska istället gå Individuellt alternativ (IMA) eller annat  
Yrkesintroduktionsprogram (IMY). 

På Burgårdens gymnasium finns Individuellt alternativ 
med de flesta grundskolekurser och en möjlighet till  
yrkesinfärgning. 

www.goteborg.se/burgarden  
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
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Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 

Yrkespaket Barnomsorg

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Skanna QR-koden med din mobiltelefon  
för att göra en intresseanmälan till en  
prova på dag.

Prova på att vara elev  
hos oss under en dag?
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Yrkespaket Barnomsorg

Din utbildning  

Drömmer du om att jobba med barnomsorg men 
är inte behörig att söka till det nationella Barn- och  
fritidsprogrammet på gymnasiet? Då kan Yrkespaket  
vara rätt utbildning för dig.

• Utbildningen är 2 år. 

• 900 poäng gymnasiekurser från det nationella pro-
grammet Barn- och fritid.   

• Grundskolekursen svenska/svenska som andraspråk 
   
• Gymnasiekursen svenska 1/svenska som andraspråk 1 
(är du klar med grundskolekursen kan du börja direkt med 
gymnasiekursen). 
 
• Yrkeslärare och lärare i svenska arbetar tillsammans för 
att du ska utveckla det yrkesspråk du behöver på arbets-
platsen. 
 

Efter din utbildning 

Arbetsplatsförlagt lärande  
- praktik 
I din utbildning ingår 8 veckor praktik (APL). Då är du på  
en arbetsplats och genomför en del av din utbildning där.  
Du får en handledare som stöttar dig och du följer hand- 
ledarens arbetstider. 

Dina kurser 
Kurs Poäng 

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 poäng

Människors miljöer 100 poäng

Hälsopedagogik 100 poäng

Kommunikation  100 poäng

Pedagogiskt ledarskap   100 poäng

Pedagogiska teorier och praktiker 100 poäng

Specialpedagogik 1 100 poäng

Etnicitet och kulturmöten 100 poäng

Grundläggande vård och omsorg  100 poäng

Lärande och utveckling 100 poäng

• Kan du söka arbete inom barnomsorg. 

• Kan du komplettera med utbildning inom vuxen- 
utbildningen som leder till arbete som barnskötare. 
Många förskolor begär en fullständig barn- 
skötarutbildning för att erbjuda tillsvidareanställning. 

• Kan du komplettera med utbildning på folkhögskola eller 
vuxenutbildning för en fullständig gymnasieexamen.

Antagning
Utbildningen riktar sig i första hand till dig som går på ett 
introduktionsprogram och vill satsa på en yrkesutbildning. 

Du behöver inte vara klar med din grundskolesvenska, 
men du behöver ha kommit en bra bit på vägen eftersom 
du behöver goda språkkunskaper för att klara den här 
utbildningen. 

Antagningen sker genom enskild antagning.  
Vi prioriterar elever som har goda förutsättningar att klara 
en yrkesutbildning. Du söker utbildningen med hjälp av 
din Studie- och yrkesvägledare. 

Elever som vill bli behöriga till ett nationellt program 
ska istället gå Individuellt alternativ (IMA) eller annat  
Yrkesintroduktionsprogram (IMY).  

På Burgårdens gymnasium finns Individuellt alternativ 
med de flesta grundskolekurser och en möjlighet till  
yrkesinfärgning. 

www.goteborg.se/burgarden  
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
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Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Skanna QR-koden med din mobiltelefon  
för att göra en intresseanmälan till en  
prova på dag.

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 

Prova på att vara elev  
hos oss under en dag?

Yrkespaket vårdbiträde

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!
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Yrkespaket vårdbiträde

Din utbildning  

Drömmer du om att jobba med vård- och omsorg  
men är inte behörig att söka till det nationella  
Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet?  
Då kan Yrkespaket vara rätt utbildning för dig. 

• Utbildningen är 2 år. 

• 800 poäng gymnasiekurser från det nationella  
programmet Vård och omsorg.   
 
• Grundskolekursen svenska/svenska som andraspråk.  

• Gymnasiekursen svenska 1/svenska som andraspråk 1 
(är du klar med grundskolekursen kan du börja direkt med 
gymnasiekursen). 

• Yrkeslärare och lärare i svenska arbetar tillsammans för 
att du ska utveckla det yrkesspråk du behöver på arbets-
platsen.

Efter din utbildning
• Kan du söka arbete som vårdbiträde.  

• Kan du komplettera med utbildning inom vuxenutbild-
ningen som leder till arbete som undersköterska. 

• Kan du komplettera med utbildning på folkhögskola eller 
vuxenutbildning för en fullständig gymnasieexamen.

Intyg från Vård-och omsorgscollege
Efter utbildningen får du ett intyg från Vård- och 
omsorgscollege. Alla kurser måste vara godkända  
för att du ska kunna få ett intyg.

Antagning
Utbildningen riktar sig i första hand till dig som går på ett 
introduktionsprogram och vill satsa på en yrkesutbildning. 

Du behöver inte vara klar med din grundskolesvenska, 
men du behöver ha kommit en bra bit på vägen eftersom 
du behöver goda språkkunskaper för att klara den här 
utbildningen. 

Antagningen sker genom enskild antagning.  
Vi prioriterar elever som har goda förutsättningar att klara 
en yrkesutbildning. Du söker utbildningen med hjälp av 
din Studie- och yrkesvägledare. 

Elever som vill bli behöriga till ett nationellt program ska 
istället gå Individuellt alternativ (IMA) eller annat  
Yrkesintroduktionsprogram (IMY). 

På Burgårdens gymnasium finns Individuellt alternativ 
med de flesta grundskolekurser och en möjlighet till  
yrkesinfärgning. 

Arbetsplatsförlagt lärande  
- praktik 
I din utbildning ingår 8 veckor praktik (APL).  
Då är du på en arbetsplats och genomför en del av din 
utbildning där. Du får en handledare som stöttar dig  
och du följer handledarens arbetstider. 

Dina kurser 
Kurs Poäng 

Anatomi och fysiologi 1 50 poäng

Funktionsförmåga och funktions- 
nedsättning 1

100 poäng

Gerontologi och geriatrik 100 poäng

Hälso- och sjukvård 1 100 poäng

Omvårdnad 1  100 poäng

Psykiatri 1 100 poäng

Psykologi 1 50 poäng

Social omsorg 100 poäng

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 poäng

www.goteborg.se/burgarden  
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
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Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid  
som passar dig. 

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 

Prova på att vara elev på 
Yrkesintroduktion under en dag? 

Yrkesintroduktion 

Yrkesintroduktion 
mot Naturbruk 

Yrkesintroduktion 
mot vård- och omsorg

Yrkesintroduktion 
mot Frisör, barberare 

och hår- och 
makeupstylist

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Yrkesintroduktion 
mot Barn- och fritid 
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     Burgårdens gymnasium

Din utbildning  
Vet du vilket yrke du drömmer om att jobba med, men är 
inte behörig att söka till ett yrkesprogram på gymnasiet? 
Då kan Yrkesintroduktion vara rätt utbildning för dig.  
Huvudfokus ligger på yrkesutbildning.  

Saknar du behörighet i Svenska, Engelska eller Matematik 
på grundskolenivå så tar vi fram en individuell studieplan
för dig med fokus på 1-2 av dessa ämnen. Saknar du  
behörighet i Svenska kommer vi att prioritera det  
eftersom det är en viktig nyckelkompetens i alla yrken. 

Våra Yrkesutbildningar 
De här yrkesintroduktionsutbildningarna finns på  
Burgårdens gymnasium från och med hösten 2022. 

Är utbildningen för mig?
För att ha bra förutsättningar att klara utbildningen  
behöver du ha kommit en bra bit på väg mot att bli  
behörig. För dig som saknar flera betyg från grundskolan, 
men vill att din utbildning innehåller inslag av yrkes-
utbildning, kan vi istället rekommendera Individuellt  
alternativ med yrkesinfärgning.
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 Yrkesintroduktion mot Naturbruk 1 år

 Yrkesintroduktion mot Barn- och fritid 2-3 år 

Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorg  2 år

Yrkesintroduktion mot Frisör, barberare  
  och hår- och makeupstylist

2-3 år


