NPF-ANPASSAD SKOLA

El- & energiprogrammet
Estetiska programmet
Introduktionsprogram

”Jag älskar den här
skolan, jättemycket
härliga folk här.
Härliga kompisar.”
ELEV ÅK 1, ESTETISKA PROGRAMMET

Varmt välkommen till oss!
Varje dag när jag kliver in på min arbetsplats möts jag av positiv
kraft, energi och kreativitet från både elever och personal.
Vår skola är inte bara en mötesplats för studier och måluppfyllelse,
utan även en plats där du, tillsammans med dina lärare och skolkamrater, får möjlighet att växa som individ - utifrån dina förutsättningar. Du får kanske vänner för livet eller inser att det inte är
så läskigt att hålla tal, bara du känner dig trygg. Eller märker att
knuten i magen försvinner, när du blir accepterad och respekterad
för den du är.
Vi på Snitz gymnasium kommer att
stötta dig i att hitta och tro på dina
förmågor och vara din språngbräda
ut i vuxenlivet.
Vänliga hälsningar,
Lotta Kihlström, rektor

”Man har lektioner, hänger med kompisar,
äter lunch. I andra skolor är det större
klasser, här är det mindre klasser så jag
kan koncentrera mig bättre.”
ELEV ÅK 1, ESTETISKA PROGRAMMET
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Vår värdegrund
Det är viktigt för oss att det går bra för
dig. Vi är övertygade om att när skolan
är trygg och studierna hanterbara, när
du har goda relationer med dina klasskompisar och lärare och känner ett
engagemang, så har vi nycklarna till din
framgång och ditt välmående!
Vi arbetar aktivt med inkludering, så att
alla elever blir sedda och respekterade för
sin identitet. Hos oss är olika bra!
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Vi tar tillvara på dina styrkor och stöttar dig inom de områden där
det behövs. Undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar
- vi arbetar specialpedagogiskt.
Snitz Gymnasium erbjuder även dig:
• små grupper
• NPF-anpassad undervisning
• stort elevhälsoteam
• regelbunden handledning
• en bestämd plats i ditt ”hemklassrum”, där all undervisning som
inte kräver specialutrustning (som fotostudio eller el-labb, till
exempel), tar plats
• förutsägbarhet - vi skriver till exempel upp och använder bildstöd
på tavlan, för att berätta om hur dagen kommer att se ut
Våra 3 viktigaste mål
Vi vill framför allt ge dig:
1. Verktyg att nå examensmålen
2. Självförtroendet att möta världen på dina egna villkor
3. Minnen för livet!
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El- och energiprogrammet

Inriktning Dator- och kommunikationsteknik
Du får kunskap om både mjuk- och hårdvara. Vi studerar hur datorer är uppbyggda, vad stabila nätverk kräver för förutsättningar
och hur du installerar dem. Du kommer bland annat att lära att dig
felsöka och åtgärda de vanligaste felen i olika typer av nätverk.
Möjlighet till högskolebehörighet
Om du vill få högskolebehörighet inom det här programmet, behöver du lägga till några särskilda kurser i dina individuella val. Prata
med oss, så hjälper vi dig!
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Du får hela 15 APL-veckor på El- och energiprogrammet! Då får du
möjlighet att prova på ditt yrke redan i gymnasiet, samtidigt som du
bygger ett kontaktnät i branschen inför att du ska söka jobb.

I utbildningen varvas teori med praktik, vilket betyder att du även
får prova på att jobba i branschen redan under skoltiden.

Exempel på framtidsyrken:
nätverksadministratör, säljare,
installatör, säkerhetsansvarig,
egenföretagare
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Programfördjupningar:
Programmering och
webbutveckling

Support- och
servicearbete

Våra lärare har bred erfarenhet inom
olika programspråk. Du får:

I el- och databranschen är det många som driver
egna företag och som arbetar med support- och
servicearbete. Du får:

» möjlighet att utveckla dina
kunskaper inom mjukvara
» titta närmare på bland annat
installationer, konfigurationer
och programmering

» lära dig vad det innebär att ha
ett affärstänk
» utveckla dina färdigheter inom service
och support
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Estetiska programmet

Inriktning Estetik och media
Programfördjupningar:
Media
I den här fördjupningen kommer du att kommunicera och berätta med hjälp av digitala medier.
Du får:
» arbeta med olika typer av produktioner, till exempel reklam, reportage eller tv-produktion
» möjlighet att hitta just ditt personliga uttryck
Speldesign
Här får du möjlighet att utveckla din förmåga att hantera färg, form, linje, perspektiv och volym.
Du får:
» skapa nya världar och karaktärer och se dem växa fram med hjälp av 2- och 3-dimensionella
digitala tekniker
» testa på att omvandla en idé till färdig produkt

Inriktning Bild och form
Programmet ger dig behörighet att studera vidare på högskolan,
samtidigt som du får utrymme att utvecklas inom det du brinner
för. I vår mediesal, fotostudio och i vår bildsal får du arbeta med
och prova på att fota, skulptera, arbeta med 3D-grafik och måla.
Du väljer själv vad du vill fördjupa dig inom.
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Programfördjupningar:
Bild
Du kommer att arbeta med traditionella tekniker som teckning, måleri och skulptering. Du får:
» arbeta med foto, grafisk illustration och digitalt skapande
» möjlighet att hitta ditt personliga uttryck
» utveckla ditt bildspråk

Exempel på framtidsyrken:

Speldesign

skulptör, reklamare, fotograf,
grafisk formgivare, speldesigner,
regissör, konstnär

För dig som tycker om att arbeta kreativt och fantasifullt, både i analoga och digitala miljöer! Du får:
»
»
»
»

arbeta med 3D-grafik och animering
utveckla din förmåga att hantera färg, form, linje, perspektiv och volym
jobba med de visuella delarna i speldesign
gestalta i 2- och 3-dimensionella digitala tekniker
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Introduktionsprogram

Lektionsstruktur

Föregående lektion

Programinriktat val (IMV)
Vänder sig till dig som:
- har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk
- har godkänt i matematik eller i engelska och minst fyra
andra ämnen till
- saknar ett eller ett par betyg
- vill läsa upp gymnasiebehörigheten samtidigt som du
läser gymnasiekurser
Du väljer ett nationellt program ur Snitz utbud (El- och energiprogrammet
eller Estetiska programmet), samtidigt som du läser upp din gymnasiebehörighet. Vi anpassar din studieplan utifrån dina förutsättningar och mål.
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• A
 rbete inför
insändare

Torsdag

8.40 – 9.30

Mentorstid

9.35 – 10.35

Svenska

Vad gör vi idag?

• Arbete inför
insändare
• Skriv insändaren

Sammanfattning
av lektion

10.45 – 11.45 Lunch
11.45 – 12.45 Matematik
12.45 – 13.45 Naturkunskap
14.00 – 15.00 Idrott

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Ansökan & antagning

Vänder sig till dig som:
- vill ha en yrkesintroduktion inom El- & Energiprogrammet, inriktning
Dator- och kommunikationsteknik
- vill ha möjlighet att läsa upp till gymnasiebehörighet
- vill ha möjlighet att öva för att komma ut i arbetslivet genom praktikarbete

För att söka till Snitz Gymnasium ska du både göra en ansökan via
gymnasieantagningen och skicka in din ansökan till oss, via vår webbsida. Du får information om hur du söker via gymnasieantagningen av
din studievägledare. Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp
eller undrar något. Våra kontaktuppgifter hittar du på baksidan.

Hos oss skräddarsyr du din utbildning så att du får utrymme att lära dig
utifrån dina villkor, i den takt som du känner fungerar för dig. På IMYRK
ingår även praktik och vi bestämmer tillsammans hur den kommer att se
ut för just dig.

Vi vet att det är mycket att tänka på nu när du ska välja gymnasium.
Vilket program? Vilken skola? Därför vill vi att du ska veta att hos oss
på Snitz kommer vi jobba tillsammans med dig utifrån din styrka, din
drivkraft och din passion. Kom, så gör vi det tillsammans!
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Välkommen på öppet hus!
Träffa oss som jobbar på skolan! Vi berättar om verksamheten,
vår pedagogik och hur Snitz är NPF-anpassad.
Skanna QR-koden med din mobilkamera för att
se datum och mer information på vår hemsida.

Kontakt
Hagagatan 25A, 113 47 Stockholm
0768 – 85 21 68
info@snitz.se
snitz.se/gymnasium

