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”Det är en väldigt bra skola, 
framförallt för att du får ett 
väldigt bra bemötande från 

alla du träffar”
Reza, Försäljnings-  

och serviceprogrammet
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Här studerar ungefär 900 elever och vi kan erbjuda hela 
tolv nationella program, fyra introduktionsprogram och 
gymnasiesärskola. Men låt dig inte luras av skolans stora 
omfattning, här månar vi om att alla känner sig sedda och 
hörda. Vi erbjuder en stimulerande studiemiljö med 
positiv anda och moderna arbetsredskap. Att du får vara 
med och påverka din skolgång ser vi som självklart.  

Som elev får du också vara aktiv och jobba med 
verklighetsnära uppgifter. Det är inget vi bara säger, vi 
är stolta över vårt samarbete med det lokala näringslivet. 
På alla våra yrkesförberedande program får du tillbringa 
delar av utbildningen på en arbetsplats och kan knyta 
värdefulla kontakter inför arbetslivet. Även du som väljer 
ett högskoleförberedande program får testa saker som du 
kommer att möta i framtiden. 

Och apropå att välja, vi förstår att det kan vara svårt. I 
den här katalogen kan du läsa mer om våra program och 
framför allt: möta några av våra elever och lärare. Kanske 
gör det valet lite enklare. Annars finns vi och vår personal 
här för att svara på dina frågor. 

Varmt välkommen till oss!
Rektorerna på Möckelngymnasiet

Välkommen till
Möckelngymnasiet
Vad kul att just du är nyfiken på Möckelngymnasiet. Oavsett om du är 
intresserad av samhällsfrågor, teknik, hantverk eller något annat – så 
hittar du din utbildning hos oss. 
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Såhär söker du till 
gymnasiet:

Skanna QR-koden eller 
läs mer på karlskoga.se/
mockelngymnasiet för 
att få information om hur 
du söker till gymnasiet.

Sista ansökningsdag är 
den 15 februari 2023

Missa inte  
öppet hus!
Kom och träffa oss på 
Möckelngymnasiet. Läs 
mer på karlskoga.se/
mockelngymnasiet

Vi ses lördagen den  
12 november 11-14. 



Välkommen till oss på Möckelngymnasiet! 
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Utbildning med kvalitet
Att få collegestatus på ett 
gymnasieprogram är få förunnat. 
På Möckelngymnasiet har vi fyra 
program som har den statusen.
Collegecertifiering innebär utbildning 
av hög klass. Dessa utbildningar ger 
dig dessutom en nära koppling mellan 
teori och praktik, mycket tack vare 

ett nära samarbete med näringsliv 
och samhälle. Teknikprogrammet 
och Industritekniska programmet 
certifieras av Industrikommittén 
och Vård- och omsorgsprogrammet 
certifieras av Nationella rådet. VVS- och 
fastighetsprogrammet får sin certifiering 
av VVS nationella yrkesnämnd.
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Idrott under 
skoltid
Nationellt elitidrotts-
gymnasium (NIU)

Möckelngymnasiet är certifierat som 
nationellt elitidrottsgymnasium (NIU) inom 
ishockey. Under din gymnasietid har du 
möjlighet att kombinera studier med en 
elitsatsning. Här finns språngbrädan till 
spel på nationell elitnivå och kanske mot ett 
proffsliv utomlands.

BIK Karlskoga står bakom utbildningen och 
som elev får du tillgång till professionell 
support när det gäller materiell, medicinsk 
och kurativ service. Med andra ord finns 
alla förutsättningar för en positiv utveckling 
som hockeyspelare.

www.swehockey.se   •   www.bikkarlskoga.se  

Kontaktperson 
idrottsinriktning
Eva Eriksson Öhrn, rektor
eva.erikssonohrn@karlskoga.se 
0586-616 36

Läs mer på:  
karlskoga.se/
mockelngymnasiet 
eller scanna qr-koden.
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Ekonomi

Om programmet

Gillar du juridik, entreprenörskap och ekonomi samtidigt som du vill ha 
många valmöjligheter i din framtida yrkeskarriär? På ekonomiprogrammet 
får du en bred grund att stå på och förutsättningar att studera vidare till 
många olika yrken.

Ekonomiprogrammet ger dig en bred 
kunskapsbas och stora valmöjligheter 
i yrkeskarriären. Här lär du dig om 
företagsekonomi och entreprenörskap 
vilket ger goda insikter i vad som krävs för 
att starta och driva eget företag. Dessutom 
studerar du samhällsekonomi och får god 
insyn i hur vi bäst tar tillvara på samhällets 

Karaktärsämnen
• Företagsekonomi
• Juridik
• Ledarskap och  
 organisation

EKONOMIPROGRAMMET   •   EK

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Inriktningar
• Ekonomi

Möjliga yrkesvägar
• Marknadsförare
• Inköpare
• Jurist
• Advokat

Kontakt
Studie- och yrkesvägledning 
syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

resurser. Även juridik är ett viktigt ämne 
på Ekonomiprogrammet. Du lär dig om det 
svenska rättssystemet och hur det inverkar 
på såväl företag och organisationer som ditt 
privatliv. Att kunna känna av och förstå 
andra människor och omvärlden är värdefull 
kunskap i många sammanhang och därför 
studerar vi också psykologi och filosofi.

• Ekonom
• Revisor
• Redovisnings-
 konsult

• Entreprenörskap
• Psykologi
• Matematik 
• Språk

• Juridik

NIU
ishockey

Sökbar med



Varför valde du Ekonomiprogrammet?  
– Därför att jag funderar på att bli ekonom eller 
jurist, då kan man jobba inom många olika 
branscher. Det vore också kul att driva eget 
företag någon gång.

EMELIE  
Ekonomiprogrammet
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”Vi får en djup 
förståelse i de 
olika ämnena”

Vad är det bästa med programmet?
– Lärarna! De bryr sig verkligen om oss elever. 
Det kan vara alltifrån att de ger oss en extra 
bensträckare till att de finns där när vi behöver 
prata och förstår att vi ibland kan ha det jobbigt. 
Sen är även undervisningen väldigt bra, vi får  
en djup förståelse i de olika ämnena. 
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El & energi

Om programmet

Är du teknikintresserad och vill ha ett jobb direkt efter studenten? El- 
och energiprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med 
problemlösning i både teori och praktik.

På El- och energiprogrammet varvas 
utbildningen med teori och praktik, vilket 
innebär både utbildning i skolan och 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du lär dig 
om teknik och säkerhet inom yrket. Även 
matematik är ett viktigt ämne för el- och 
energiprogrammet, då arbetet innehåller 
en del beräkningar. Väljer du att läsa med 
inriktning elteknik får du kunskaper i 
att installera, underhålla och reparera 

Karaktärsämnen
• Installationsteknik
• Dator- och  
 kommunikationsteknik
• Mät-, styr- och reglerteknik

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET   •   EE

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Inriktningar
• Elteknik • Automation

Möjliga yrkesvägar
• Elektriker
• Installationstekniker
• Automationstekniker
• Larm- och säkerhetstekniker 
• Tele- och kommunikationstekniker 
• Resemontör 

Kontakt
Studie- och yrkesvägledning 
syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

elanläggningar, eldistributionsnät, larm 
samt tv- och datanät. Läser du istället med 
inriktning automation får du lära dig att 
planera, installera och sätta automatiserade 
produktionssystem i drift. Inriktningen 
omfattar även underhållsarbete och felsökning 
i industriella anläggningar. Kurser som ger 
dig grundläggande högskolebehörighet ingår 
i programmet.

• Elektroteknik
• Energiteknik
• Mekatronik
• Matematik
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”Många har jobb redan 
när de går ut skolan”

Varför ska man välja El- och 
energiprogrammet? 
– Om man vill ha ett riktigt bra jobb 
efter studenten, många har jobb 
redan när de går ut skolan. Lärarna 
är väldigt bra och vi får göra många 
olika saker.

Vad vill du göra i framtiden?
– Jag vill jobba som elektriker, men 
vill också göra lumpen. 

JOHAN 
El- och energiprogrammet
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Fordon

Om programmet

Är du intresserad av bilar och motorer och vill lära dig att felsöka, reparera 
och utföra service på olika slags fordon och maskiner? Då är Fordons- och 
transportprogrammet något för dig. Programmet är en lärlingsutbildning 
som leder till arbete som personbilstekniker eller andra jobb inom 
fordonsbranschen.

Inom fordonsbranschen går den tekniska 
utvecklingen blixtsnabbt samtidigt som 
utrustningen blir alltmer tekniskt avancerad 
och specialanpassad. På Fordons- och 
transportprogrammet får du bland annat 
kunskaper i att använda datorer som 
diagnosinstrument för att felsöka, reparera 
och programmera bilar. Programmet 
är en lärlingsutbildning där hälften av 

Karaktärsämnen
• Fordonsteknik
• Personbilsteknik
• Fordons- och 
 transportbranschen

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET   •   FT

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Inriktning
• Personbil

Möjliga yrkesvägar
• Personbilstekniker
• Montör
• Försäljare av biltillbehör  
 och reservdelar

Kontakt
Studie- och yrkesvägledning 
syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

utbildningen är arbetsplatsförlagd och 
hälften sker på skolan. Dessutom ingår 
delar av körkortsutbildningen gratis. 
Inriktningen personbilsservice omfattar 
diagnostik, reparation och service av lätta 
fordon. Kurser som ger dig grundläggande 
högskolebehörighet ingår i programmet. 

Lärlings-
utbildning
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”Välj något som 
du gillar att göra”

Vad är det bästa med ditt program?
– Att vi får så mycket hjälp och stöd av 
lärarna. Och att man får skruva och jobba 
väldigt mycket praktiskt. Dessutom får vi 
hjälp med att ta körkort. 

Vad tycker du att man ska tänka på 
när man väljer till gymnasiet?
– Välj något som du gillar att göra, 
eller tror att du gillar. På mitt program 
behöver du ha ett intresse för fordon, 
men har du inga förkunskaper så lär du 
dig allt du behöver här. 

IDA 
Fordons- och transportprogrammet



14

Frisör

Om programmet

Drömmer du om att skapa med dina händer samtidigt som du är kreativ och 
gillar hår och make up? Då ska du välja hantverksprogrammet frisör.

Hantverksprogrammet ger dig en stabil 
grund att stå på under din utveckling till 
färdigutbildad och behörig frisör. Du får lära 
dig olika hantverkstekniker inom klippning, 
styling, färg, uppsättning, skägg och 
permanent. Dessutom får du kunskaper inom 
yrkets historia, make up, ansiktsrengöring 
samt hand- och ansiktsmassage. Under 
utbildningen övar du både på docka och 
levande modeller och undervisningen sker 

Karaktärsämnen
• Frisörkunskap
• Hantverkskunskap
• Entreprenörskap

HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE & 
HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST   •   HV

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Möjliga yrkesvägar
• Frisör
• Barberare
• Hår- och makeupstylist

Kontakt
Studie- och yrkesvägledning 
syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

både på skolan och via arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) i en salong. För att kunna 
individanpassa och skapa kvalitet i vår 
undervisning tar vi in max 16 elever per 
år. Efter de tre åren får du möjlighet att 
avlägga ett delprov för att sedan fortsätta din 
utbildning på salong innan du kan avlägga 
gesällprov och bli behörig frisör. Kurser som 
ger dig grundläggande högskolebehörighet 
ingår i programmet.



15

Hur är det att studera på 
Hantverksprogrammet?
– Väldigt roligt! Det är precis så bra 
som jag tänkte mig – om inte bättre. Vi 
har väldigt förstående lärare och får 
väldigt mycket hjälp. Det är kul att göra 
något praktiskt och att inte bara sitta i 
skolbänken hela dagarna.

Vad tycker du att man ska tänka på 
när man väljer till gymnasiet?
– Gå på din magkänsla. Strunta i vad 
dina kompisar väljer och välj istället 
något som du innerst inne vill göra.

FELICIA 
Hantverksprogrammet frisör

”Det är precis 
så bra som jag 
tänkte mig”
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”Du får ett väldigt 
bra bemötande från 
alla du träffar”

Vad är det bästa med att läsa ditt 
program på Möckelngymnasiet?
– Det är en väldigt bra skola, framför allt 
för att du får ett väldigt bra bemötande 
från alla du träffar. Jag vill bli mäklare 
i framtiden och då ger programmet en 
väldigt bra grund. 

REZA 
Försäljnings- och service-
programmet
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Försäljning & 
service

Om programmet

Vill du jobba i en framtidsbransch och är intresserad av handel, 
marknadsföring och varuhantering?  Då är Försäljnings- och 
serviceprogrammet något för dig.

Försäljnings- och serviceprogrammet är en 
utbildning som varvar både teori och praktik. 
Här får du kunskaper om kundbemötande, 
inköp och försäljning, i såväl butik som 
digitalt. I Sverige och internationellt finns 
många företag och stora kedjor som är 
verksamma inom handel och service och på 
de flesta arbetsplatser finns arbetsuppgifter 

Karaktärsämnen
• Entreprenörskap
• Försäljning och  
 kundservice

FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET   •   FS

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Möjliga yrkesvägar
• Butikssäljare
• Företagssäljare
• Lagerarbetare
• Marknadsassistent
• Inköpsassistent
• Kundtjänstmedarbetare

Kontakt
Studie- och yrkesvägledning 
syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

inom försäljning, marknadsföring och 
varuhantering. Dessa uppgifter får du prova 
på under det arbetsplatsförlagda lärandet 
(APL). Kurser som ger dig grundläggande 
högskolebehörighet ingår i programmet.

• Handel
• Information och  
 kommunikation

NIU
ishockey

Sökbar med
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Industri

Om programmet

Vill du arbeta med produktframställning eller svetsning inom teknisk 
industri? Då kan Industritekniska programmet vara något för dig. Här får 
du möjlighet att genom modern datateknik omsätta modeller till verkliga 
produkter av hög kvalitet. 

I framtiden kommer det fortsatt att finnas 
en efterfrågan på industritekniker inom 
många olika områden. Utbildningen på 
Industritekniska programmet har ett stort 
inslag av praktiskt arbete, blandat med 
teoretiska baskunskaper. Du får utveckla 
förmågan att vara nytänkande samtidigt 
som du får insikter om råvaror, energi och 
miljö. Du kommer också att få lära dig att 

Karaktärsämnen
• Produktionskunskap
• Produktionsutrustning
• Industritekniska 
 processer

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET   •   IN

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Inriktningar
• Produkt- och maskinteknik 
• Svetsteknik

Möjliga yrkesvägar
• CNC-operatör
• Maskinoperatör
• Produktionstekniker
• Konstruktör
• Maskiningenjör
• Teknisk säljare

Kontakt
Studie- och yrkesvägledning 
syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

svarva och fräsa i datorstyrd produktion. 
Väljer du inriktningen produkt- och 
maskinteknik lär du dig att hantera industriell 
utrustning och att bearbeta olika material i 
maskiner. Vill du istället lära dig tekniker 
för att svetsa och bearbeta plåt väljer du 
inriktningen svetsteknik. Kurser som ger dig 
grundläggande högskolebehörighet ingår i 
programmet. 

• Människan i industrin
• Datorstyrd produktion
• Underhåll och 
 driftsäkerhet

NIU
ishockey

Sökbar med
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”Vi får mycket 
hjälp och stöttning 
av lärarna”

Hur är det att läsa Industritekniska 
programmet på Möckelngymnasiet?
– Det är jättebra, vi får mycket hjälp och 
stöttning av lärarna. Jag var lite trött på 
skolan sedan innan, men nu är det kul att 
få arbeta mycket praktiskt och det känns 
kul att det finns en stor chans att jag får 
jobb efter utbildningen. 

MALIN 
Industritekniska programmet
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Natur

Om programmet

Gillar du naturorienterade ämnen, experiment och laborationer? Då 
ska du välja Naturvetenskapsprogrammet som ger dig den bredaste 
högskolebehörigheten och en utmärkt grund för vidare studier.

På Naturvetenskapsprogrammet får du bland 
annat kunskap om hur naturen fungerar, olika 
kemiska processer och fysikaliska fenomen. 
Utbildningen består av en mix mellan teori, 
experiment, laborationer och fältstudier. 
Matematik är ett viktigt hjälpmedel i modeller 
och analyser och är därför ett centralt ämne 
på programmet. Du får även inblick i hur 

Karaktärsämnen
• Matematik
• Biologi

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET   •   NA

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Möjliga yrkesvägar
• Läkare
• Lärare
• Kemist

Kontakt
Studie- och yrkesvägledning 
syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

naturvetenskapens idéer och teorier har 
utvecklats genom åren. En annan viktig del 
av programmet är att du lär dig att uttrycka 
och argumentera för dina tankar och idéer i 
de olika ämnena. Efter studenten kan du välja 
fritt bland alla högskoleutbildningar och bli i 
stort sett vad du vill. 

• Arkitekt
• Journalist
• Civilingenjör

• Fysik
• Kemi

NIU
ishockey

Sökbar med
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”Vi lär oss 
mycket om allt”

Varför ska man välja 
Naturvetenskaps-
programmet på 
Möckelngymnasiet? 
– Om man som jag 
är intresserad av de 
naturvetenskapliga ämnena 
och gillar att labba, det gör vi 
ofta. Vi lär oss mycket om allt, 
alltifrån hur tvål fungerar till 
hur man skjuter upp en farkost 
i rymden. 

Vad är ditt drömyrke?
– Efter studenten vill jag plugga 
vidare till civilingenjör och 
sen vill jag gärna jobba med 
artificiell intelligens.

HASSAN  
Naturvetenskaps- 
programmet
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”Du blir sedd och hörd 
av lärarna, inte bara 

under lektionstid”

Hur kommer det sig att 
du valde Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet?
– Jag visste faktiskt inte alls vad jag 
skulle söka, men sen var jag här 
och provade på och snackade med 
lärarna och bestämde mig för att 
välja programmet. Och det har jag 
inte ångrat.

Vad tycker du om 
Möckelngymnasiet?
– Det är en väldigt öppen och 
trevlig skola. Du blir sedd och 
hörd av lärarna, inte bara under 
lektionstid. Som när jag tog körkort 
– då var det flera lärare som 
var ute och gratulerade mig på 
parkeringen. 

IDA 
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet
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Restaurang

Om programmet

Drömmer du om att få skapa härliga måltidsupplevelser och ge bra service? På 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet blandar vi teori, praktik och arbete i 
vår egen restaurang. Allt för att ge dig de kunskaper som behövs för att kunna 
arbeta inom restaurang- och livsmedelsbranschen. 

Under de två första åren på programmet får 
du lära dig grunderna i matlagning, servering 
och livsmedelsproduktion. I årskurs tre får du 
fördjupa dig inom matlagning och servering. 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet ger 
dig en mycket god inblick i yrkesrollen, 
bland annat genom arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). Måltiden som helhet är 
central i utbildningen och för att skapa en 
helhetsupplevelse krävs god kunskap om 
mat och dryck men även inom områden 

Karaktärsämnen
• Matlagning
• Servering
• Livsmedels- och 
näringskunskap

RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET   •   RL

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Inriktningar
• Kök och servering

Möjliga yrkesvägar
• Kock
• Servitör
• Sommelier

Kontakt
Studie- och yrkesvägledning 
syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

som service, näringslära, kommunikation, 
planering och ekonomi. Dessutom lär du 
dig om andra länders matkulturer, etiska 
aspekter inom livsmedelsbranschen och om 
arbetsmiljö och hygien. Efter examen kan 
du välja att läsa vidare på yrkeshögskola 
eller andra restaurangutbildningar, i 
Sverige eller utomlands. Kurser som ger dig 
grundläggande högskolebehörighet ingår i 
programmet.

• Mat och dryck i kombination
• Måltids- och branschkunskap
• Service och bemötande
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Samhäll

Om programmet

Är du nyfiken och intresserad av att läsa, skriva och diskutera samtidigt som 
du vill veta hur samhället fungerar och varför vi människor är så lika men 
ändå så olika? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet rätt val för dig. 

Samhällsvetenskapsprogrammet fokuserar på 
tre saker: människan, samhället och samspelet 
mellan dem. Du får fördjupa dig i varför 
samhället ser ut som det gör och hur vi 
människor formas av vår omgivning, men 
också hur vi påverkar och förändrar den. 
Vi ser också utanför Sveriges gränser och lär 

Karaktärsämnen
• Samhällskunskap
• Historia 
• Filosofi 
• Psykologi

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET   •   SA

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Inriktningar
• Medier, information och kommunikation
• Samhällsvetenskap

Möjliga yrkesvägar
• Kommunikatör
• Journalist
• Psykolog

Kontakt
Studie- och yrkesvägledning 
syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

oss om hur människor lever i andra delar av 
världen. På Samhällsvetenskapsprogrammet 
blir du säkrare på att tala inför grupp, läsa 
längre texter och att skriva akademiskt. Med 
andra ord ett bra val för dig som vill studera 
vidare efter studenten. 

• Socionom
• Lärare
• Polis

NIU
ishockey

Sökbar med



Vad vill du göra i framtiden?
– Jag har länge vetat att jag vill jobba 
brottsförebyggande och vill nog studera 
vidare till kriminolog. 

Vad vill du göra i framtiden?
– Jag är inte säker på vad jag ska göra, 
kanske vill jag bli lärare. Jag kommer i 
alla fall att plugga vidare. 

NORA 
Samhällsvetenskapsprogrammet

ALWA 
Samhällsvetenskapsprogrammet
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Teknik

Om programmet

Är du intresserad av teknik och design, gillar att vara kreativ och vill lära dig 
mer om teknikens roll i samhället? I så fall är teknikprogrammet något för dig. 

Utbildningen handlar om teknikens 
roll i samspelet mellan människa och 
natur och möjligheterna att med hjälp 
av teknik skapa ett hållbart samhälle. På 
teknikprogrammet får du utlopp för din 
nyfikenhet, uppfinningsrikedom och 
problemlösningsförmåga. Du får lära 
dig de olika stegen för teknikutveckling, 
från behovsanalys och idéutveckling till 

Karaktärsämnen
• Teknik
• Fysik
• Kemi
• Webbutveckling

TEKNIKPROGRAMMET   •   TE

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Inriktningar
• Design- och produktutveckling 
• Informations- och medieteknik

Möjliga yrkesvägar
• Ingenjör
• IT-arkitekt
• Spelutvecklare

Kontakt
Studie- och yrkesvägledning 
syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

produktion, försäljning och återvinning. Du 
läser även matematik och fysik som är viktiga 
verktyg i undersökningar och analyser. På 
programmet lär du dig också att dra slutsatser 
och att argumentera för dina tankar och 
åsikter. Efter studenten kan du studera vidare 
inom teknik, men du har också behörighet att 
läsa vidare inom andra områden. 

• Programmering
• Design
• Produktutveckling
• Matematik

• Webbdesigner
• Pilot



Varför valde du Teknikprogrammet  
på Möckelngymnasiet?
– Att det blev just teknik var självklart redan i 
högstadiet. Sen valde jag Möckelngymnasiet 
för att jag har äldre kompisar som gått här och 
som rekommenderade skolan.  

ISABELLA 
Teknikprogrammet
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”Vi får prova olika  
saker, som att rita, bygga 
och programmera”

Vad är det bästa med programmet? 
– Det bästa är att det är så brett och att vi 
får prova många olika saker, som att rita, 
bygga och programmera saker. Vi får 
testa oss fram och det gör inget om det 
blir fel ibland.
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Vad är det bästa med ditt program?
– Att det är väldigt mycket praktiskt 
arbete och inte så mycket sitta still och 
plugga. Men det är ingen lekstuga, utan 
vi får en väldigt bra förberedelse för 
arbetslivet.

LINNEA 
VVS och fastighetsprogrammet

”Vi får en väldigt 
bra förberedelse 

för arbetslivet”
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VVS

Om programmet

Är du praktiskt lagd och vill ha ett omväxlande och kreativt arbete som ligger i 
tiden? Då ska du välja VVS- och fastighetsprogrammet. 

Programmet ger dig praktisk och teoretisk 
kunskap om uppbyggnad, installation 
och underhåll av olika vatten-, avlopps- 
och värmeinstallationer liksom vilka 
branschregler och bygglagar som gäller. 
Du får kunskap om de verktyg och material 
som används inom branschen och svetsning 
med olika metoder är också en stor del av 
utbildningen. Dessutom får du utbildning i 
miljö, ekologi och resursanvändning och hur 
man i branschen kan minska energiåtgång 
och miljöpåverkan. En annan viktig del 

Karaktärsämnen
• VVS-teknik
• Elkraftteknik
•Systemuppbyggnad

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET   •   VF

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Möjliga yrkesvägar
• VVS-montör

Kontakt
Studie- och yrkesvägledning 
syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

av studierna är att utveckla den sociala 
kompetensen och servicekänslan. Programmet 
innehåller mycket praktisk träning och 
du får öva dina färdigheter under APL 
(arbetsplatsförlagt lärande). Efter studenten 
erhåller du en yrkesexamen, men för att bli 
licensierad VVS-montör krävs ytterligare 
lärlingstid. Kurser som ger dig grundläggande 
högskolebehörighet ingår i programmet.

•Värmelära
• Verktygs- och 
materialhantering

NIU
ishockey

Sökbar med
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”Välj med 
hjärtat så blir 
det tre bra år”

Vad vill du göra i framtiden?
– Jag vill plugga vidare till sjuksköterska 
och senare jobba på sjukhuset. Inom 
vilket område vet jag inte riktigt än. 

GRACE 
Vård- och omsorgsprogrammet

Vad ska man tänka på när man 
väljer till gymnasiet?
– Välj inte vad kompisen väljer, utan välj 
med hjärtat så blir det tre bra år. 
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Vård och omsorg

Om programmet

Vill du ha ett viktigt arbete som också ger dig mycket tillbaka? På Vård- och 
omsorgsprogrammet får du kunskap i att vårda och ta hand om människor 
och efter studenten finns många olika karriärvägar. 

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig 
som tycker om att samarbeta, ta ansvar för 
dig själv och andra och vill ha ett arbete där 
du möter människor. Du lär dig om hur 
vi människor fungerar och när vi behöver 
omvårdnad och omsorg. Du får också 
kunskap om hur kroppen är uppbyggd och 
om vanliga sjukdomar och hur de kan botas 
och förebyggas. Vi utgår från en människosyn 
som betonar människors lika värde och rätt 
till värdighet, livskvalitet och välbefinnande. 

Karaktärsämnen
• Omvårdnad
• Hälso- och sjukvård
• Fysiologi och anatomi

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET    •   VO

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Möjliga yrkesvägar
• Sjuksköterska
• Undersköterska

Kontakt
Studie- och yrkesvägledning 
syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

Hälsoperspektivet och livsstilens betydelse 
för en god hälsa löper som en röd tråd genom 
utbildningen. Vården är en framtidsbransch 
och behovet av kunniga medarbetare 
förväntas öka kraftigt de närmaste åren. 
Efter avslutade studier kan du arbeta direkt 
som undersköterska. Kurser som ger dig 
grundläggande högskolebehörighet ingår i 
programmet.

• Psykiatri
• Psykologi • Omsorgs-  

 assistent
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Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är klar med grundskolans 
kurser. Målet är att bli behörig till gymnasiet. Vilket introduktionsprogram du 
kan läsa beror på vilka ämnen du saknar behörighet i. Ta kontakt med studie- 
och yrkesvägledaren på din skola för att diskutera dina möjligheter.

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Kontakt
Studie- och yrkesvägledning 
syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

FÖR DIG SOM ÄNNU INTE ÄR BEHÖRIG

Programinriktat val
För dig som inte är behörig,  
men har minst sex godkända betyg:
• Sve/sva, ma + fyra betyg
• Sve/sva, eng + fyra betyg

Du kan söka programinriktat val mot 
både högskoleförberedande program 
och mot yrkesprogram. Kontakta studie- 
och yrkesvägledare på din skola för mer 
information.

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ vänder sig till dig som 
saknar betyg för att komma in på ett nationellt 
program. Utbildningen kan innehålla 
grundskoleämnen, gymnasieämnen och 
ibland praktik eller andra motivationshöjande 
insatser.

Yrkesintroduktion
En yrkesinriktad utbildning som underlättar 
etableringen på arbetsmarknaden eller för 
dig som vill komma in på ett yrkesprogram. 
Undervisningen kombineras med praktik på 
en arbetsplats. Vi erbjuder yrkesintroduktion 
med inriktning mot vård och omsorg, 
restaurang och livsmedel samt försäljning och 
service.

Språkintroduktion 
För dig som har ett annat modersmål än 
svenska och är nyanländ till Sverige. Du 
saknar de godkända betyg som krävs för 
behörighet till ett nationellt program och 
behöver en utbildning med tyngdpunkt i det 
svenska språket. 
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Vad är det bästa med ditt program?
– Att lärarna är väldigt hjälpsamma och 
snälla. Vi får snabb hjälp och eftersom 
klasserna inte är så stora, så har vi en 
bra arbetsro. 

JULIUS 
Introduktionsprogrammet

”Eftersom klasserna 
inte är så stora, så har 
vi en bra arbetsro.”
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”Vi får lära 
oss många 
olika saker”

Vad är det bästa med din skola?
– Att vi får lära oss så många olika saker. 
Det är också en väldigt fin skola och 
lärarna är väldigt bra. 

Vad vill du göra i framtiden?
– Jag vill jobba på ICA Maxi eller Willys. 
Nu läser jag med inriktning Handel och 
vi har en egen butik som vi jobbar i. Det 
är kul att vara där och träffa människor.  

DANIEL 
Gymnasiesärskolan
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Gymnasiesärskolan
Våra utbildningar vänder sig till dig som gått ut den obligatoriska 
grundsärskolan. Vår målsättning är att förbereda dig för vuxenlivet när det 
gäller både arbete, boende och fritid.

Läs mer på:
karlskoga.se/mockelngymnasiet
eller scanna qr-koden

Kontakt
Rektor Stefan Jern
0586-617 31

Våra program:
• Individuella program
• Administration, handel och varuhantering
• Fastighet, anläggning och byggnation
• Hotell, restaurang och bageri 
• Hälsa, vård och omsorg

Våra program är fyraåriga och vid skolstart 
gör vi en kartläggning och tillsammans med 
dig utformar vi en individuell studieplan 
med både kort- och långsiktiga mål. 
På gymnasiesärskolan erbjuder vi flera 
program och du kan välja att läsa mot ett 
yrke eller träna dig för att bättre kunna 
hantera vardagen. I alla program ingår 
boende-, matlagnings- och fritidskunskap 
för att förbereda dig för livet efter skolan. 
Dessutom finns flera kurser som du kan 

välja utifrån dina intressen och behov. 
Moderna tekniska hjälpmedel, till exempel 
läsplattor, ger möjlighet för våra pedagoger 
att anpassa materialet till varje elev. Vi har 
hög personaltäthet och god kompetens 
att möta elever med olika bakgrund och 
förutsättningar. Våra elever varvar lärande 
på skolan med praktik vilket ger en större 
möjlighet till både anställning och personlig 
utveckling. Efter avslutad utbildning kan du 
välja att studera vidare inom Särvux.

Kom gärna och prova på 
att studera hos oss under 
en eller flera perioder. 
Dina behov styr.

FÖR DIG SOM GÅTT UT GRUNDSÄRSKOLAN
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Möt lärarna på 
Möckelngymnasiet
På Möckelngymnasiet är vi ett stort 
gäng lärare och annan personal 
som varje dag arbetar för att du ska 
trivas, lära dig en massa nya saker 
och känna dig redo inför livet efter 
studenten – vare sig du vill jobba 
direkt, eller kanske plugga vidare.

– Jag heter Karina och har jobbat 
här på Möckelngymnasiet sedan 
2012. Bland det bästa med vår 
skola är att vi har en riktigt bra 
sammanhållning. Som lärare är 
jag mån om att ha en bra kontakt 
med er elever, inte bara de jag 
undervisar, utan även de jag bara 
möter i korridoren. När ni trivs i er 
skolmiljö så ökar också inlärningen. 
Det är väldigt viktigt att varje 
elev känner sig sedd och vi lärare 
försöker vara så snabba som möjligt 
med att fånga upp de som kanske 
hamnat lite efter.

KARINA 
TOMASEN 
lärare i svenska och religion

%97
Lärarbehörighet

Vi har en välfungerande 
elevhälsa där kurator, 
speciallärare, specialpedagog, 
studie- och yrkesvägledare 
och skolsköterska finns 
tillgängliga varje dag på plats 
i skolan. 
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– Mitt namn är Amir Sam. Genom 
min undervisning vill jag skapa 
förändring i mina elevers liv och 
öppna upp för samtal om jämlikhet 
och jämställdhet. Vi pratar mycket 
om normer och hur de faktiskt 
påverkar oss. Genom att du får 
kunskap i hur samhället ser ut och 
har sett ut så kan du också göra mer 
aktiva och genomtänkta beslut i ditt 
liv. Vi har bland annat FN-rollspelet 
som vi genomför varje år. Där lär du 
dig om demokratiska frågor, men 
det är också en plats att mötas över 
klassgränserna.

– Fredrik här, jag är 
lärare på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet. Mitt 
yrke handlar om mer än att bara 
undervisa om mat och dryck. 
För mig är det viktigt att vara 
inkluderande. Det finns en stor 
mångfald bland er elever, och ni alla 
kommer hit med olika förkunskaper 
och bakgrund. Möckelngymnasiet 
är en skola för alla och min uppgift 
som lärare är att möta dig som elev 
där just du befinner sig. Matlagning 
är ett ämne där du aldrig blir fullärd 
och många gånger kan ni elever 
lära mig saker, kanske om något 
från er egen matkultur.

AMIR SAM 
lärare i historia och 
samhällskunskap

FREDRIK 
SVANBERG  
lärare i matlagning



Studie- och 
yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledning

Allmän kontakt

Hör av dig till oss!

Har du några frågor?

Gymnasiesärskolan
Stefan Jern 
0586-617 31  
stefan.jern@karlskoga.se
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mockelngymnasiet@karlskoga.se

karlskoga.se/mockelngymnasiet

Möckelngymnasiet Karlskoga  
Mårbackavägen 7, 691 83 Karlskoga

Elev för en dag
Vill du som går i årskurs 9 testa något 
av våra program? Då har du möjlighet 
att vara elev för en dag hos oss!  

Scanna qr-koden  
för mer information! 

syvmockelngymnasiet@karlskoga.se

Våra studievägledare finns till hjälp 
för att svara på dina frågor och berätta 
mer om hur ansökan, antagning och 
annat går till.

Kontakt



”Det bästa med programmet 
är lärarna. De bryr sig 
verkligen om oss elever”
Emelie, Ekonomiprogrammet
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karlskoga.se/mockelngymnasiet




