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Välkommen till Ekbackeskolan!
Ekbackeskolan är en skola med gamla
anor och moderna metoder. Vi värnar om
att varje elev ska känna trygghet, delaktighet, motivation, valfrihet och glädje.
Vi ser skoltiden som en utvecklande process
där vi gemensamt och individuellt formulerar metoder som leder mot målen för de
olika kurserna och mot en gymnasieexamen. Skolans policy är att varje elev ska
mötas med respekt och ges individuella
förutsättningar för att nå de mål som är
relevanta för den enskilde. Ekbackeskolan
värnar om att ge dig en personlig utveckling och ett deltagande i samhällslivet, vilket stämmer överens med Skolverkets beskrivning av gymnasieutbildning. Att värna
om demokratiska processer ligger som en
röd tråd i vår verksamhet.
Ekbackeskolan erbjuder dig utveckling
och minnesvärda upplevelser genom bl.a.
blockläsning 4 dagar i veckan, APL i och
utanför Sverige, samverkan med utbytesstudenter från andra länder, spännande
studiebesök (bl.a. i Stockholm), möjlighet
att utöva fotboll, ishockey, simning, konståkning och musik vid sidan om studierna.
Vi har gott samarbete med näringslivet,
vilket resulterar i bra praktikplatser. De projekt som kommer att genomföras under
din skoltid har du stora möjligheter att vara
med och påverka.
Vi vet att en lyckad skoltid skapar goda
möjligheter för alla att möta världen och
framtiden. Vi kommer att göra allt för att
du ska nå dina mål.
Gemenskapen på Ekbackeskolan är påtaglig och positiv – vår skola skapar mycket goda förutsättningar för att alla ska bli
sedda.
Varmt välkommen till Ekbackeskolan!
Anders Jonasson
Rektor

Anna Nordqvist
Rektor
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Ekbackeskolan - nyckeln till framgång
Vi som arbetar på Ekbackeskolan har som
ambition att du som elev ska få de bästa
förutsättningarna med dig in i framtiden.
Genom att aktivt arbeta tillsammans skapar
vi de lösningar som passar dig.

Våra program
Ekbackeskolan erbjuder ett antal högskoleförberedande program som ger goda förutsättningar för att kunna studera vidare
på högskola eller universitet. Vi erbjuder
yrkesprogram som ger dig stor chans till
arbete efter examen. Läser du ett yrkesprogram kan du komplettera för att få
grundläggande behörighet för att läsa vidare på högskola eller universitet.

Blockläsning
Vi är unika på Ekbackeskolan med vår
blockläsning. Det innebär att du som elev
koncentrerar dig på att läsa några ämnen
åt gången. Alla ämnen läses i block, ett
på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Detta ger dig möjlighet att lägga
upp dina studier under mindre stress tillsammans med din lärare och du får möjlighet till egen planering, återkoppling
från lärare samt egen reflektion. Den
garanterade undervisningstiden lägger vi
ut på fyra dagar. På den femte skoldagen
är dina lärare tillgängliga för handledning
om det är något som du behöver hjälp
med inom dina studier.

Du har alltid möjlighet att arbeta på skolan den femte skoldagen. Vid schematekniska problem kan det även förekomma
lektioner på onsdagar.

Kontakter med näringsliv
Skolan har goda kontakter med näringslivet både lokalt, regionalt och internationellt. Vi har många bra praktikplatser som
vi arbetar tillsammans med för att ge dig
en bra utbildning inom det arbetsplatsförlagda lärandet APL. Dessa goda kontakter
innebär att vi har möjlighet till många intressanta studiebesök samt att föreläsare inom
näringslivet besöker oss.
Vi på Ekbackeskolan har också ambitioner att utveckla våra internationella kontakter i Tyskland, Spanien och Storbritannien,
vilket innebär att du kan göra APL i dessa
länder. Det finns också möjlighet att göra
studieresor under din tid på Ekbackeskolan.
Vi har tidigare bland annat åkt med elever
till England, Frankrike och USA.

Profilval
Hos oss kan du utveckla dina talanger inom
fem olika profiler; fotboll, musik, ishockey,
konståkning och simning. Vi har mycket
duktiga lärare och tränare inom dessa profiler och när det gäller fotboll, simning och
ishockey kan du som elev träna två pass i
veckan på skoltid. Vi samarbetar med musikskolan, Osby Ishockeyklubb, Osby Konståkningsklubb, IFK Osby och Osby Simsällskap.

Bärbara datorer

När du börjar på Ekbackeskolan får du
låna en egen, bärbar dator som du ska
använda i ditt dagliga skolarbete. Datorn
ger dig, tillsammans med dina lärare, nya
pedagogiska utmaningar, kunskaper och
möjligheter.

Elevinflytande

Som elev hos oss får du stora möjligheter att påverka din studiesituation på
olika sätt, bland annat vid kursplanering
tillsammans med din lärare, klassråd,
matråd och via elevkår. Du får lära dig vad
begreppen demokrati och bemötande
innebär och hur de används på ett bra
och utvecklande sätt. Du som elev lär dig
att planera och ta ansvar för dina studier.

Nära till skolan

Kommer du med buss eller tåg tar det bara
några minuter att promenera till skolområdet. Från Hässleholm tar det 12 minuter
med tåg innan du är i Osby, från Hästveda 7
minuter och från Älmhult 10 minuter. Naturligtvis går det att åka buss också, från t ex
Broby tar resan 25 minuter och från Glimåkra 15 minuter. Hur du än väljer att resa
ligger Ekbackeskolan nära just dig. Skoldagen hos oss börjar 08.50 vilket gör det
lätt för dig att hinna hit även om du reser
en bit.

BF

Barn- och fritidsprogrammet

IM

Introduktionsprogrammen

EK

Ekonomiprogrammet

NA

Naturvetenskapsprogrammet

HA

Handels- och administrationsprogrammet

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet

HT

Hotell- och turismprogrammet

TE

Teknikprogrammet

IN

Industritekniska programmet

VO

Vård- och omsorgsprogrammet

Oavsett vilket program du väljer kan du utveckla dina talanger inom olika profiler. Du kan välja mellan fotboll, ishockey, simning,
konståkning och musik. Vi har riksintag på Industritekniska programmet inriktning Svetsteknik. Alla våra programstrukturer
hittar du på sidan 44-47.
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Barn- och
fritidsprogrammet
Vill du vara med och skapa en meningsfull tillvaro
för alla, oavsett ålder, kön, ursprung och behov?
När du väljer Barn- och fritidsprogrammet (BF)
öppnar du dörren till ett spännande arbete med
människor i alla åldrar. Programmet handlar om
människokunskap och ledarskap. Du får kunskap
inom psykologi, sociologi och pedagogik. Din förståelse för hur grupper fungerar och hur vi människor kommunicerar med varandra breddas och du
får öva dig på att bli en bra ledare för olika grupper
av människor.
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Ekbackeskolan erbjuder inriktningarna: Pedagogiskt arbete
och Socialt arbete. Alla inriktningarna fokuserar på mänskliga möten och relationer samt på vikten av en frisk och hälsosam livsstil. Planering och genomförande av aktiviteter, lek och
skapande är också viktiga inslag.
Inriktningen Pedagogiskt arbete ska ge kunskaper om barns
och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om
olika pedagogiska verksamheter. Den ska förbereda dig för arbete som till exempel barnskötare i förskolan och på fritidshem eller som elevassistent i skolan.

BF

Inriktningen Socialt arbete ska ge kunskaper om sociala processer och förhållanden och om socialpolitiska områden. Den
ska förbereda dig för arbete inom exempelvis funktionshinderområdet eller bevakningsområdet.
På Barn- och fritidsprogrammet varvas arbetsplatsförlagt
lärande (praktik) med teori. Du får därför en bred kunskapsgrund att stå på samtidigt som du utvecklar en yrkesidentitet
och blir trygg i din kommande yrkesroll.
Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram men du har
alltid möjlighet att inom programmets ram läsa kurser som
förbereder dig för högskolestudier.

Du vet väl att

du kan läsa kurser för
grundläggande
högskolebehörighet
på BF
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Handels- och administrationsprogrammet
Gillar du att träffa och hjälpa andra människor?
Vill du arbeta med handel och service?
Vill du kanske starta eget företag i framtiden?
Då passar denna utbildning dig.
På Handels- och administrationsprogrammet arbetar vi aktivt
med våra kontakter i näringslivet. För dig som elev innebär detta att du får möta människor i flera olika säljsituationer och på
olika platser. Teori och praktik varvas för att göra dig till en bra
och serviceinriktad säljare där du möter kunden på bästa sätt.
I årskurs 2 fördjupas arbetet och inriktas mer mot marknadsföring, exponering och butiksdrift, både teoretiskt och praktiskt.
Entreprenörskap går som en röd tråd genom alla årskurser och
avslutas i årskurs 3 med att eleverna driver sitt eget UF-företag.

Du vet väl att

du kan läsa kurser för
grundläggande
högskolebehörighet
på HA
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I alla årskurserna ingår arbetsplatsförlagd utbildning, APL, där du
som elev får visa dina kunskaper i praktiken. Vi samarbetar med
många företag i flera kommuner.
Under årskurs 2 och 3 har du möjlighet att göra APL utomlands.
Just nu samarbetar vi med Glasgow, Valencia och Lüdenhausen.
Det ger dig möjligheter att jämföra hur butiker och försäljning
fungerar i Sverige och utomlands. Du knyter nya kontakter och
skapar dig erfarenheter för livet.

Inriktning Handel och service
Utbildningen fokuserar på att ge dig fördjupade
kunskaper och erfarenheter inom bland annat försäljning, inköp, entreprenörskap och praktisk marknadsföring.

Framtiden
Genom att studera på Handels- och administrtionsprogrammet får du möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet om du vill fortsätta
studera på högskola eller yrkeshögskola. Möjligheterna till arbete efter avslutade studier är stor vare
sig du väljer att arbeta som någon form av säljare,
inköpsassistent, butikschef eller marknadsassistent.
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Hotell- och turismprogrammet
Hotell- och turismnäringen växer ständigt och behovet av utbildad
personal är stort. Hotell- och turismprogrammet vänder sig till dig
som vill arbeta med service, turism, events, och/eller hotell- och konferensverksamhet. Programmet riktar sig till dig som har ett intresse för
nya människor, vill utveckla din sociala förmåga, är engagerad, driftig
och gillar praktiska arbetsuppgifter. Du har möjlighet att förutom en
yrkesexamen även läsa kurser för att få högskolebehörighet.
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HT

Du vet väl att

du kan läsa kurser för
grundläggande
högskolebehörighet
på HT
För att eleverna tidigt i utbildningen ska skaffa sig yrkeskunskaper
inom gästservice genomför vi redan första året både studiebesök,
events och APL (arbetsplatsförlagt lärande). Andra året läser
eleverna kurser inom både hotell, konferens och turism samt gör
APL. Tredje året väljer eleven yrkesutgång och genomför sin tredje
APL-period.
Ekbackeskolan arbetar för att de elever som önskar ska få
möjligheten att göra APL utomlands, vilket ger ovärderliga
kunskaper och erfarenheter. Just nu finns möjlighet att genomföra
APL i Glasgow i Skottland, Lüdinghausen i Tyskland och Valencia
i Spanien. Alla elever får en handledare och APL-perioderna följs
upp av lärare från Ekbackeskolan.
Två yrkesutgångar – vilken passar dig?
• Hotellreceptionist (reception och bokning)
• Konferensvärd (konferens och event)
Vi samarbetar med Ung Företagsamhet (UF) och alla våra elever får
en chans att driva ett eget företag. Genom kunskap i entreprenörskap
kommer du att vara väl förberedd för ditt framtida yrkesliv.
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Industritekniska programmet
Programmet leder till ett tekniskt avancerat yrke och vänder sig till dig som vill arbeta med till exempel produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Programmet är ett bra val för dig som vill studera
med en praktisk inriktning och samtidigt skaffa dig en yrkesutbildning.

Du vet väl att

du kan läsa kurser för
grundläggande
högskolebehörighet
på IN
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Inriktning Svetsteknik
Inriktningen Svetsteknik lär dig plåtbearbetning, olika svetsmetoder, olika
svetstekniker t ex kälsvets och rörsvets. Du får även utveckla dina kunskaper i
att läsa och att själv konstruera ritningar.
Inriktningen mot svets kan leda dig efter genomförd utbildning till att bli
diplomerad svetsare. Svetsutbildningen bedrivs i enlighet med International
Institute of Weldings principer (kursplan IAB-089r5-14) och är internationellt
meriterande. Ekbackeskolan är en av få skolor i Sverige som är godkänd av
Svetskommissionen för att ge denna internationella svetsutbildning (www.
svets.se). Efterfrågan på duktiga yrkessvetsare är stor och chanserna till jobb
både i Sverige och utomlands är goda.

Vi har riksintag på inriktning Svetsteknik
Riksrekryterande utbildning innebär att en skola tar emot elever från hela landet.
En elev kan alltså söka till en riksrekryterande utbildning i en annan kommun på
samma villkor som de elever som bor i den kommun där utbildningen anordnas.

NYHET!
Skolan erbjuder även heta arbeten-, fallskydds-, travers-, lift- och truckutbildning.
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Vård - och omsorgsprogrammet
Vill du jobba med världens viktigaste jobb?
Vill du arbeta med människor inom hälsa och sjukvård?
Vill du studera vidare på högskola och universitet?

Denna utbildning passar dig som vill:
• Ha ett varierat arbete
• Träffa många människor
• Lära dig mer om hälsa, vård och friskvård
• Ha möjlighet både till arbete och fortsatta studier

Du vet väl att

du kan läsa kurser för
grundläggande
högskolebehörighet
på VO
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Körkortsteori
+7 körlektioner!
För dig som ska arbeta inom vård och
omsorg underlättar det att ha körkort.
Därför erbjuder vi dig som läser Vårdoch omsorgsprogrammet körkortsteori
och 7 h körlektioner.

APL, Arbetsplatsförlagt lärande

Under dina tre år på gymnasiet kommer du att vara på en arbetsplats minst 15 veckor och
få lära dig hur det är att arbeta som undersköterska. Du kommer få möjlighet att prova på
att jobba på boende, i hemtjänst, daglig verksamhet, inom psykiatri eller på sjukhus. På
APL får du följa en erfaren handledare och din lärare besöker dig på arbetsplatsen. Om du
är intresserad av att se hur det är att arbeta i ett annat land kan du göra delar av din APL
utomlands, i t ex. Spanien, Skottland eller Tyskland. På så vis kan du få erfarenhet av vård
och omsorg i andra länder, träna språket och få en upplevelse för livet.

Teori och Yrkesutgång

I skolan förbereder du dig på att möta och stödja människor i olika områden såsom psykiatri, äldreomsorg, sjukvård och funktionsnedsättning, både praktiskt och teoretiskt.
Kommunikation och bemötande tränas i hela utbildningen. Det tredje året väljer du en
inriktning och fördjupar dig inom antingen Sjukvårds-, Psykiatri-, Äldreomsorgs- eller Funktionshinderområdet. Du blir väl förberedd att gå direkt ut i arbetslivet efter studenten.

Grundläggande och särskild behörighet för vidare studier

På Ekbackeskolan har du alltid möjlighet att välja kurser för att få grundläggande och
särskild behörighet för studier på högskola och universitet. Läs in Engelska 6, Matematik
2a och Svenska 3 för behörighet till t ex. sjuksköterska, tandhygienist, hälsopedagog och
fysioterapeut.

Samarbete

Ekbackeskolan och Osby kommun har ett nära samarbete med gemensam metodsal på
Rönnebackens vård- och omsorgsboende och möjlighet att delta i aktiviteter och i projekt
i kommunens verksamheter som t ex. Räddningstjänsten. Skolan ingår i Vård- och omsorgscollege där våra elever får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som
är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit
när eleven söker arbete. Vi samarbetar också med andra kommuner i Skånenordost om
Vård- och omsorgscollege. Väljer du Ekbackeskolan så läser du enligt reglerna för Vårdoch omsorgscollege.

Körkort

Många jobb inom vård och omsorg kräver att personalen har körkort. Därför erbjuder vi dig
som läser Vård- och omsorgsprogrammet körkortsteori och 7 h körlektioner utan kostnad.
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APL I EUROPA

Väljer du ett yrkesprogram på Ekbackeskolan har du möjlighet att
genomföra delar av ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) i ett annat
europeiskt land. Läsåren 19/20 och 20/21 fortsätter vi vårt samarbete med Glasgow i Skottland, Valencia i Spanien och Lüdinghausen i
Tyskland. Om du väljer att tillbringa din APL-tid i Europa får du bo,
arbeta och leva en tid i fantastiska städer och utveckla dina språkoch kulturkunskaper, din yrkesidentitet och växa som människa.

Vi arbetar med en organisation i det mottagande landet som har

kunskaper om den lokala arbetsmarknaden. Tillsammans matchar
skolan och organisationen dina mål för APL-perioden med spännande arbetsplatser. Du kan få arbetsträna inom industrin, på hotell, i butik, inom barnomsorg, inom daglig verksamhet eller på
äldreboenden och träna dig i ditt yrkeskunnande.
Du kommer att få bo hos en värdfamilj om du åker till Spanien och
Skottland. Åker du till Tyskland är boendet ett vandrarhem på skolan. Där får du delta i deras familjeliv och träna dina språkkunskaper

PEOPLE
MAKE
GLASGOW

Glasgow
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Lüdinghausen

i vardagen. Eftersom det är fler elever från Ekbackeskolan som åker
iväg samtidigt kommer du att kunna träffa dem på fritiden. Det
finns gott om kultur och aktiviteter att uppleva!
Din APL-tid i Europa finansieras helt av skolan med hjälp av ett
EU-projekt, Erasmus+. Ekbackeskolan har i många år erbjudit APL
utomlands och har erfarenhet från flera länder.
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Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen är din chans att nå behörighet till
ett nationellt program, att skaffa dig en yrkesutbildning eller
genom praktik komma ut på arbetsmarknaden. Du som är
obehörig till ett yrkesprogram eller högskoleförberedande
program kan studera på Introduktionsprogrammen för att nå
behörighet. Det kan också vara så att du har ett annat modersmål och behöver lära dig mer svenska. Du kan studera
grundskolans ämnen och kurser från gymnasieskolan.
På Introduktionsprogrammen är du delaktig i att utforma
din individuella studieplan som passar just dig. Studiepla-

STUDIER
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nen kan innehålla studier och/eller praktik alternativt APL.
Du som elev står i centrum och här ges alla möjligheter att
skapa den skolgång som just du är i behov av.
Du får studie- och yrkesvägledning för att använda din tid
maximalt, samt för att kunna välja rätt utbildning för dig. På
Introduktionsprogrammen läggs stor vikt vid individuella
behov, vilket bl a tillgodoses genom lärverktyg som t ex dator, e-bok och en-till-en-undervisning. Varje vecka planerar
ämnesläraren med den enskilde eleven, för att ge struktur
och arbete mot delmål.

och

PRAKTIK

STUDIER

eller

PRAKTIK

Programinriktat val
Programinriktat val ska ge dig en utbildning som är inriktad
mot ett visst nationellt program. Det nationella programmet
kan både vara ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program. För att bli behörig till Programinriktat val
krävs att du är godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska samt tre andra ämnen, eller att
du är godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska samt fyra andra ämnen.
Programmet utformas för varje enskild elev och inriktas mot
ett av våra nationella program. Målet är att du så snart som
möjligt ska kunna antas till ett nationellt program.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända
betyg för att bli behörig till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning inom handel och administration,

vård och omsorg, hotell och turism, barn och fritid eller
industriteknik. Detta innebär studier av karaktärsämnen och
praktik/arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats,
för att underlätta för dig att komma ut på arbetsmarknaden.
Du kan även studera en lärlingsliknande utbildning eller få
behörighet, så att du kan söka till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ förbereder dig för programmet Yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller för arbetsmarknaden och anpassas efter dina enskilda behov.

Språkintroduktion
Språkintroduktion ska ge dig som har ett annat modersmål
än svenska och som nyligen anlänt till Sverige, en utbildning
med tonvikt på det svenska språket, för att du ska kunna gå
vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.
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Modern skola med traditioner
På Ekbackeskolan är vi stolta över att ha examinerat elever i över 110 år, om än i skiftande skolformer
och under andra namn. Det är många studenter som vandrat genom skolans korridorer med siktet inställt
mot framtiden. Idag är skolan en modern skola. Alla elever har bärbara datorer till sin hjälp i undervisningen och bildkanoner finns i varje klassrum. Skolans hemsida är också anpassad till din smartphone.
Naturligtvis finns vi även på Facebook. Dagens elever blickar fortfarande framåt precis som tidigare
generationers studenter.
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Skolmaten

Skollunchen serveras på Ekebo, som ligger i
direkt anslutning till Ekbackeskolan. Matsedeln
hittar du på appen ”Skolmaten” som du kan
ladda ner i din smartphone. Naturligtvis finns
även samma information på internet om du besöker www.dinskolmat.se
Varje skoldag kan du som elev fika tillsammans
med dina kompisar i skolans café på nya skolan,
en naturlig mötesplats där elever från olika program kan träffas och umgås.
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Stockholmsresan

Ett återkommande inslag i vår verksamhet har blivit den årliga resan till
Stockholm för eleverna i årskurs två. Ekbackeskolan anser att varje elev
bör ha besökt sin huvudstad, samt viktiga institutioner i vårt samhälle,
som till exempel Sveriges Riksdag och SVT. Framåt våren åker alla tvåor till Stockholm i tre dagar. Skolan står för resa, logi och studiebesök
på de olika platserna eftersom de är naturliga inslag i de pågående
kurserna. Stockholmsresan är dessutom en möjlighet för de olika programmen att göra ytterligare studiebesök efter intresse och studieinriktning. Resan till Stockholm är förutom tre intensiva och spännande
dagar ett minne för livet.

Studiebesök

Ekbackeskolan arbetar utåtriktat mot verkligheten och studiebesök är en naturlig del av
undervisningen. Antingen åker vi buss eller så
sätter vi oss på tåget. Malmö ligger t ex bara
en timme bort.
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Elevhälsan
Elevhälsan på Ekbackeskolan består
av studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, speciallärare, kurator,
och skolsköterska. Elevhälsoarbetet
ska bidra till att förebygga och tidigt
uppmärksamma elever med olika
behov och skapa en skolmiljö som
främjar elevernas lärande, utveckling
och hälsa. Elevhälsan har ett nära
samarbete med såväl pedagoger
som övrig personal i syfte att stödja eleverna mot utbildningens mål.
Samarbete och dialog med elev och
vårdnadshavare är också viktigt för
Elevhälsan.

YRKESVÄGLEDARE
UTVECKLING
Marcus
HÄLSA

Ronald
Anette

Malin

Christin

Maria

Kontaktuppgifter till Ekbackeskolans
elevhälsa finns på skolans hemsida.

Elevboende
För de elever som har långt till Ekbackeskolan och inte kan eller vill
pendla, erbjuder vi rum att hyra i
nära anslutning till skolan.
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Vi valde Ekbackesk

Ekbackeskolan ligger mitt i centrum av Osby och omfattar flera
och den nya skolbyggnaden, matsalen, idrottsanläggningar, konstgräsplaner oc

Nya sk
Internat

Tennishall

B-plan
A-plan

Omklädningsru

Ishall
Moa Vestblom
Killeberg
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August Persson
Visseltofta

Tekla Frostensson
Lönsboda

kolan...nära till allt!

a byggnader inom området ”Ekbacke campus” med den gamla
ch ishall samt internat. Alla byggnader ligger inom några minuters gångavstånd.

kolan

um

Buss- och tågstation 5 min
Ekebo matsal
Gamla skolan

2 st konstgräsplaner

Måns Hardeborn
Broby

Ida Ekström
Osby

Thion Mondeé
Stoby
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Blockläsning - effektiv undervisning utan håltimmar
Ekbackeskolan har under ett
antal år arbetat med blockläsning
som pedagogiskt verktyg och
fördelarna med blockläsning är
många.
• Du läser färre ämnen samtidigt vilket gör att 		
stressen blir mindre
• Ditt inflytande på upplägg och planering, som 		
elev, är stort
• Du får större möjlighet till koncentration, slutförande av arbetsuppgifter, repetition, återkoppling 		
från lärare och du ser resultatet av ditt arbete
• Arbetsformen möjliggör ett ökat samarbete
mellan lärare i olika ämnen vilket gör att du som
elev ser helheten i utbildningen
• Variationen i undervisningen är stor och
möjligheten att arbeta i projektform är stor
• Blockläsning förbereder för högskolestudier
• Färre håltimmar
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MÅN

TIS

ONS

08.50
11:50

BF

11:50
12:50

BF

12.50
15:50

BF

TOR

FRE

Blockläsning innebär att ett ämne läses på förmiddagen och ett annat
på eftermiddagen. Blockläsning förbereder för högskolestudier, ger
mer tid till fördjupning och förbättrad inlärning.

BF

BF står för blockfritt och du bestämmer oftast själv över din 5:e skoldag d.v.s. om du vill arbeta på skolan eller hemma. Skolan är öppen,
alla lärare finns där och du kan få hjälp om du vill. Vid schematekniska problem kan även onsdagen användas till lektioner.

Ö P PE T H U S
lör 16 nov kl 11-14

Vi presenterar skolan och våra
gymnasieprogram. Våra elever och
lärare berättar om sina program.
Vi presenterar vårt samarbete med
näringslivet, musikskolan, Osby Ishockeyklubb, Osby Konståkningsklubb,
Osby Simsällskap, IFK Osby
och med B Innovation.
Mer information om vad som händer under
Öppet Hus finns på vår hemsida:
www.ekbackeskolan.se
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Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter
examen från gymnasiet har du som student en bra grund och goda
kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi och juridik men
även inom andra samhällsvetenskapliga områden.
Framtida goda jobbmöjligheter finns exempelvis som civilekonom
eller jurist. Kanske väljer du att starta och driva ett företag. På programmet får du möjlighet att träna ditt entreprenörskap. Alla elever på
programmet erbjuds att praktiskt få prova hur det är att vara företagare
och entreprenör genom att driva ett s k UF-företag. Företagets vinst

26 EKBACKESKOLAN - nyckeln till framgång

bestämmer du själv över. Varför inte göra som många andra ekonomiklasser gjort d v s använda pengarna till en resa utomlands tillsammans
med dina klasskamrater, exempelvis till London eller New York.
Ekonomi är viktigt för privatpersoner, företag och vårt gemensamma
samhälle. Med varierade undervisningsmetoder och med din bärbara
dator som stöd i ditt dagliga skolarbete får du lära dig hur ett företag
fungerar, leds och organiseras för att företagets ekonomi skall bli så
bra som möjligt. Vi påverkas alla, företag och privatpersoner, av vårt
rättssystem och oavsett inriktning får du lära dig grunderna inom juridik.

Inriktning Ekonomi

Inriktning Juridik

Tycker du att entreprenörskap och företagande låter intressant får du
på denna inriktning fördjupade kunskaper inom företagsekonomi så
som att starta och driva ett företag, marknadsföring, bokföring, kalkylering, ledarskap, organisation och hur din bärbara dator kan användas
som ett effektivt redskap. Du får som elev bl a jobba med verkliga fall
hämtade direkt från företagen och många intressanta studiebesök görs
på olika företag. Därmed skapas viktiga band mellan teoretiska studier
och praktiska färdigheter. Inriktningen profilerar sig genom att studera
företagsekonomi ur ett internationellt perspektiv. Hur påverkar exempelvis Kina som ekonomisk stormakt våra svenska företag?

Är du intresserad av det svenska rättsväsendet, vilka rättigheter och
skyldigheter du har som medborgare eller företagare ger dig inriktningen Juridik fördjupade kunskaper inom detta område. Du får lära
dig hur lagar kommer till i Sverige och hur de påverkas internationellt av vårt medlemskap i EU. Du får också lära dig hur avtal upprättas vilket är en viktig del i affärslivet. För att få ökad förståelse för
hur rättsväsendet fungerar är studiebesök bl a på olika domstolar,
högskolor och universitet viktiga inslag i undervisningen. Till skolan
inbjuds också intressanta föreläsare som t ex poliser, advokater m fl.
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Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik
men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.
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Inriktning Naturvetenskap

Inriktningen Naturvetenskap
ger dig fördjupade kunskaper
inom biologi, fysik, kemi och
matematik och är inriktningen
för dig som tänker studera till
civilingenjör, apotekare, veterinär, läkare, biomedicinsk
analytiker etc.

Utbildningen består till stora
delar av fältstudier, experiment
och laborationer. Det naturvetenskapliga arbetssättet och
den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen och
utgör tillsammans med matematik karaktären på programmet.

BIOLOGI LÄKARE APOTEKARE
KEMI FYSIK VETERINÄR MATEMATIK
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Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människor och samhället utvecklas och fungerar
ur ett internationellt perspektiv. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.
Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum.
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Inriktning Samhällsvetenskap
Inriktningen Samhällsvetenskap ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ -, grupp- och samhällsnivå. Inom inriktningen ska du bredda
och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och
sammanhang. Inriktningen ska också utveckla din förmåga att tillämpa metoder och teorier
inom samhällsvetenskapen. Dagsaktuella frågor i både lokalt och globalt perspektiv lyfts
fram. Exempel på hur du kan får arbeta är till exempel genom ett större fokus och djup på
internationella relationer eller klimatförändringar i ett internationellt perspektiv.

Inriktning Beteendevetenskap
Inriktningen Beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation
och samspel i olika sammanhang. Inom inriktningen ska du fördjupa din förståelse för människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen
ur olika perspektiv. Beteendevetenskap innebär studier av människan och hennes handlingar
i samspel med samhället hon lever i. Ett exempel på detta kan vara att förstå varför människor är som de är och agerar som de gör samt hur detta påverkar framtidens samhälle.
Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla
din förmåga att tillämpa metoder och teorier som används inom samhällsvetenskapen.

Utbildningen syftar till att utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och
världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt hur människors livsvillkor
varierar över tid och rum. Examensmålen lyfter fram elevens kunskap om hur människor
agerar som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap.
Samhällsvetenskapsprogrammet behandlar också områden såsom demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Programmets innehåll ska ge eleverna förmågan att utveckla ett
vetenskapligt kritiskt förhållningssätt.
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Teknikprogrammet
Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik
och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta
studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Inriktningen
Teknikvetenskap är ett direktspår för blivande civilingenjörer.

elev kommer att få träna dig i att tänka nytt, utifrån framtidens
behov av teknik och i att ta fram teknik som bidrar till en långsiktig
och hållbar utveckling. Detta innebär också att entreprenörskap är
ett viktigt innehåll.

Informations- och medieteknikinriktningen inom Teknikprogrammet har fokus på tekniska tillämpningar. Teknikprogrammet handlar både om gårdagens, dagens och framtidens teknik. Du som

På inriktningen Informations- och medieteknik är det möjligt att
välja kurser ur programfördjupningen som ger dig behörighet att
söka till ingenjörsutbildningen på högskolan.
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Teknikvetenskap

Informations- och medieteknik

Inriktningen Teknikvetenskap är en teoretisk inriktning som
ger dig kunskaper och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ger dig fördjupade kunskaper
om teknik, matematik och fysik. Denna inriktning ger dig en utmärkt grund för vidare studier inom teknikområdet, t ex olika
ingenjörsutbildningar.

Informations- och medieteknik är en datorteknisk inriktning som
ger dig kunskaper och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Inriktningen har ett brett utbud av olika
datorkurser – allt ifrån datorkommunikation, programmering,
digitala media och webbutveckling till dator- och kommunikationsteknik. Vi arbetar med de senaste programvarorna från de
ledande mjukvaruleverantörerna. Tonvikten kommer att ligga på
webben och alla dess olika tekniker och områden - allt ifrån design
och användarvänlighet, video och andra medietekniker samt
webbprogrammering till tekniken bakom nätet.

CAD
DESIGN TEKNIK
MEDIA WEBB
FYSIK
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B INNOVATION - IDROTT OCH HÄLSA SPECIALISERING

B Innovation
Johanna Bergman och Niclas Blomqvist har många
års erfarenhet och en bred kompetens inom elitträning och idrottsmedicin. Mottot för dem är att sätta
människan först. Genom kunskap om hur människan
utvecklas så kan vi utveckla idrotten.
Tillsammans med Ekbackeskolan vill vi lyfta ämnet
Idrott & hälsa – specialisering.

Johanna Bergman

Gedigen erfarenhet av att arbeta med främsta eliten efter 5
SM guld med LdB FC/FC Rosengård som fysansvarig och en
del av rehabteamet. Var ansvarig för klubbens 3-åriga Projekt97 – ”planering av belastning under tillväxtåren”. Undervisar i idrottsmedicin och folkhälsa vid högre lärosäten. Del av
World Football Academys Expert Group. Arbetat som privat
terapeut parallellt med klubbuppdrag och har tagit hand om
så väl SHL- och KHLhockeyspelare som OS ryttare. Författare
till kurslitteratur inom Folkhälsa inriktning idrott.

Niclas Blomqvist

Avancerad manuell terapeut och elittränare som under många
år tog hand om Vittsjö GIK:s damallsvenska lag. Många års erfarenhet av behandling och planering av träning för SHL- och
NHLspelare samt paralympier. Vidareutbildad inom belastning
över tid. En praktiker som har över 20 års erfarenhet av behandling på idrottens högsta nivå som gett oändligt mångamöten med olika människor och insett att det inte finns en
lösning som passar alla.
34 EKBACKESKOLAN - nyckeln till framgång

Ledarskapet

Äg din egen idrott!
På Ekbackeskolan tror vi att det är dina beslut och
din vilja att nyfiket utforska din idrott på dina villkor
som skapar utveckling i den riktning du vill. Under
dina år hos oss vill vi se att du tar kommandot för
din utveckling och tar dina egna beslut, inte din
tränares eller förälders. Vill du mot eliten? Kanske
upptäcker du över tid att tränarrollen är mer för dig
än utövandet? Kanske skador verkar intressant för
dig? Vi förstår att man förändras över tid och det
ska man få möjlighet till. Vi har miljön – du har viljan!

Våra ledare är ditt stöd under hela din resa vid Ekbackeskolans idrottsprofil. Tillsammans kommer ni att reflektera och
observera. Ställ frågorna du aldrig vågat fråga. Ledarna
finns där för dig och stöttar dig, men kommer också se till
att du fullföljer din plan.

Det handlar inte om att lära ut,
det handlar om att lära in

Ingen selektering
Det går inte att förutse var en 15-åring kommer att vara
när hen är 19 år. Men det går att utmana en 15-åring
där hen är och skapa motivation till att hitta nya färdigheter och utvecklas. Man säger ofta att bredd leder
till elit, men få vågar utforska detta i praktiken. Vi har
tagit första steget! Detta kräver en helt annan typ av
ledarskap och gedigen utbildning för att kunna möta.
Därför har vi satt selekteringen på ledarna istället för
de aktiva!
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B INNOVATION - IDROTT OCH HÄLSA SPECIALISERING
Idrottsmedicinsk utbildning
För oss är det givet att ha ett team med
kunnig personal som kan stödja när en
eventuell skada uppstår eller det börjar
kännas. Du kommer att logga din träning för att vi ska kunna guida dig till rätt
beslut. Utifrån vad du rapporterar in så
kommer vi använda detta som underlag
i kurserna för att diskutera och reflektera
kring hur livsstil påverkar välmående och
utveckling. Din resa måste baseras på just
dig för att nå dina mål. Vi kommer att arbeta med individuella program för att förebygga skador.

Men som vi alltid säger, att arbeta
skadeförebyggande är att arbeta med
hela miljön kring människan

Samarbete
Teamwork = king! Vi tror på samarbete och vill
utmana prestigen som över tid vuxit sig stark
inom idrottens värld. Med på denna resa har
vi i skrivande stund Vittsjö GIK, Kristianstads
DFF, Ängelholms FF, Mjällby AIF, Kalmar FF
samt Malmö Redhawks. Med tiden kommer
fler idrotter att knytas an till nätverket. Ett nätverk som välkomnar alla lokala klubbar som
representeras vid skolan. Varje termin kommer
vi bjuda in så väl klubbar som föräldrar till att
ta del av vad som händer och hur vi arbetar. Vi
tror på kommunikation och vill hitta de vägar
som behövs för att sprida kunskap och möjligheter för våra ungas drömmar.
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INDIVIDUELLA VAL
FOTBOLL • MUSIK
HOCKEY • SIMNING
KONSTÅKNING
Ekbackeskolan tillämpar blockläsning, där tanken
är att den vanliga undervisningen på ett program är
schemalagd på fyra dagar i veckan. Detta öppnar upp
möjligheten för dig att kunna utöva fotboll, ishockey,
konståkning, simning eller musik på din femte skoldag. Oavsett vilket program du väljer kan du kombinera fritt med dessa individuella val.

Individuellt val 200p
Totalt läser du 200p idrott under din tid vid skolan. År 1 har du ett obligatoriskt pass i veckan
och år 2 och 3 har du två. Detta för en stegvis ökad belastning under en känslig tid i livet. Utöver lektionerna kommer aktiviteter ske återkommande för att motivera till lärande och fortsatt
idrottande. Stor del av inläsningen mellan lektioner sker digitalt och omsätts på lektionerna i
praktiken. Lektionerna kan äga rum på plan, i gymmet, i klassrummet eller på studiebesök.
Även om du inte läser någon av kurserna sista året på gymnasiet så har du möjlighet att vara en
del i träningen och få fortsatt träning och individuell coachning. Allt för att göra idrotten till en
större del av din skolvardag, främja en hälsosam livsstil och fortsätta nå din dröm.
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FOTBOLL
Vill du träna fotboll på dagtid kan du oavsett vilket nationellt program du går, välja att träna fotboll. Under årskurs
1 tränar du på onsdag förmiddag. Under årskurs 2 och 3
kan du träna fotboll både onsdag förmiddag och fredag
förmiddag. Kurserna du läser är Idrott och hälsa – specialisering 1 och Idrott och hälsa – specialisering 2.

Johanna

Benny

Shannon

David

Benny Johansson

Shannon Lynn

Högsta nivå av målvaktsutbildning som går att uppnå och är till vardags
målvaktstränare i Mjällby AIF. Han har en lång erfarenhet av att ha spelat
på hög nivå själv. Idag utbildar Benny andra ledare kring spelarutbildningsplaner så väl lokalt som nationellt. Benny har många års erfarenhet
av att vara verksam i skolmiljöer och spelarutveckling.

Skotsk landslagsmålvakt som till vardags spelar i Vittsjö GIK sedan 2014.
Meriter från att spela så väl VM och EM och har representerat sitt skotska
landslag vid 30 tillfällen. En mentor med stor erfarenhet av att göra resan
mot elit.

Johanna Rasmussen
Assisterande tränare i KdFF A-lag. Har 153 landslagskamper för Danmark.
Har spelat för Umeå IK under storhetstiden och fått spela CL final. Hon
har många års erfarenhet av att spela i så väl USA som i damallsvenskan.
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David Bergqvist
8 år inom Kalmar FF som NIU-instruktör, U17 ansvarig samt akademichef.
Erfarenhet som ansvarig för Smålands FF distriktslag pojkar 96, samt som
instruktör och ass tränare för SvFF P00 och 02.
UEFA Youth Elite, Ledare med stort engagemang i att hitta balans mellan
fotbollssatsning, skola och fritid för att säkra elevens högskolebehörighet
tillsammans med proffsig fotbollsutbildning.

ISHOCKEY

Teemu Elomo

Tränarerfarenheter:
Olofströms IK och Osby IK
Spelarerfarenhet:
387 matcher i finska ligan
158 SHL-matcher, 7 landskamper
U20 JVM-guld.

På Ekbackeskolan erbjuds du kvalificerad hockeyträning av vår tränare Teemu Elomo. Under ishockeysäsongen börjar förmiddagen
med ett träningspass i Osby ishall. Unikt för skolan är att vi kan erbjuda teoripasset om ishockey på dagtid. Även när det inte är
ishockeysäsong kommer du att träna och utvecklas som ishockeyspelare. Under din gymnasietid läser du 200 poäng Individuellt
val och naturligtvis kan du välja att träna ishockey även på denna tid. Detta innebär att du vid ytterligare ett tillfälle i veckan kan
träna ishockey och på så sätt även få betyg i kurserna Idrott och hälsa specialisering 1 och 2. Ekbackeskolan samarbetar med
Osby IK vilket ger dig möjlighet till matchträning.
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SIMNING
Om du vill kombinera dina studier med simning kan
Ekbackeskolan presentera ett spännande koncept.
Oavsett program har du på onsdagar möjlighet till 2 timmars
kvalificerad simträning med Lars ”Nodda” Nord som tränare.
Träningen kommer att kunna kombineras med styrketräning.
Unikt för skolan är möjligheten till integrerad träning för parasimning.
Under din gymnasietid läser du 200 poäng individuellt val
och med ytterligare ett träningstillfälle i åk. 2 kan du få betyg
i kurserna Idrott och hälsa specialicering 1 och 2.
Ekbackeskolan samarbetar med Osby Simsällskap vilket ger
dig möjlighet till ytterligare träning.

Lars Nord
Tränarerfarenheter:
Rekr. ansv. Tränare Helsingborg Simsällskap
Huvudtränare Osby Simsällskap
Regionstränare Skånska och Svenska Simförbundet
Ass. förbundskapten Svenska Parasimförbundet
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KONSTÅKNING

Karin Wendel
Tränarerfarenheter:
Högsta tränarutbildningen i Sverige.
Har varit huvudtränare över 20 år
i bland annat Höör, Tyringe och Osby.
Har tränat åkare från skridskoskola till
landslag.

Oavsett vilket av Ekbackeskolans nationella program du väljer kan du kombinera
din utbildningen med konståkning. Du
som har tränat konståkning tidigare och
vill kunna fortsätta med detta under din
gymnasietid kan göra det på Ekbackeskolan. Under årskurs 1 kan du träna konståkning på onsdag förmiddag. I årskurs
2 och 3 kan du träna både onsdag och
fredag förmiddag.
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MUSIK

På Ekbackeskolan kan du välja musik som individuellt val. Valet innebär att du kan välja mellan olika instrument eller kanske
utveckla din sångröst. Oavsett om du är nybörjare eller har spelat/sjungit några år, så kan du en gång i veckan, under tre timmar, utveckla ditt musikintresse. Naturligtvis kan du välja vilket program som helst på Ekbackeskolan och ändå ha musik som
ditt individuella val. Undervisningen sker i samarbete med den kommunala musikskolan i Osby där duktiga lärare utvecklar
och stimulerar dina musikaliska talanger.
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UF
Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept för gymnasieelever som vill prova att driva ett eget företag. Under ett
läsår får eleverna uppleva ett företags
hela livscykel genom att starta, driva och
avveckla ett UF-företag. Det är eleverna
själva som tar fram affärsidén, genomför marknadsundersökningar och skaffar
startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar. Som stöd och hjälp under året
har UF-eleverna sina lärare och rådgivare
från näringslivet.
EK Charken UF är ett av Ekbackeskolans nya UF-företag vars affärsidé kort
och gott är att sälja korv och dryck vid
evenemang såsom outlets, marknader
och fotbollsmatcher. Kanske kan även
skolans elever bli några av deras kunder?
Delägarna Otto Öhman, Sheyar Assad
och Jacob Larsson ser fram emot ett lönsamt år.

Studentkommittén

Det är vi som är Ekbackeskolans studentkommitté och vi arbetar med att göra studenten
till en rolig och minnesvärd upplevelse. Det
är vi som bland annat ordnar den traditionsenliga studentbalen.
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PROGRAMSTRUKTURER
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
Gymnasiegemensamma kurser
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

600 p
100 p
50 0
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p

Programgemensamma kurser
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

700 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p

Programfördjupning
Aktivitetsledarskap
Specialpedagogik 1
Psykologi 1
Historia 1a2

300 p
100 p
100 p
50 p
50 p

Inriktning: Pedagogiskt arbete
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete

300 p
100 p
200 p

Yrkesutgång: Barnskötare, Elevassistent
Naturguidning 1
Skapande verksamhet
Mental träning

100 p
100 p
100 p

Inriktning: Socialt arbete
Socialt arbete
Sociologi

300 p
200 p
100 p

Yrkesutgång: Personlig assistent
Specialpedagogik 2
Etnicitet och kulturmöten
Ungdomskulturer

300 p
100 p
100 p
100 p

Yrkesutgång: Väktare
Bevakning och säkerhet

300 p
300 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

HANDELS- OCH
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

		
Gymnasiegemensamma kurser
600 p
Engelska 5
100 p
Historia 1a1
50 p
Idrott och hälsa 1
100 p
Matematik 1a
100 p
Naturkunskap 1a1
50 p
Religionskunskap 1
50 p
Samhällskunskap 1a1
50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
100 p
Programgemensamma kurser
Entreprenörskap
Servicekunskap
Branschkunskap inom handel och adm
Information och kommunikation

400 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Inriktning Handel och service
Personlig försäljning 1
Affärsutveckling och ledarskap
Praktisk marknadsföring 1
Inköp 1
Näthandel 1

500 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Yrkesutgång: Butiks- och företagssäljare
Affärskommunikation
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 1
Personlig försäljning
Handel - specialisering
Praktisk marknadsföring 2
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

700 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Du vet väl att

du kan läsa kurser för
grundläggande
högskolebehörighet
på yrkesprogrammen
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HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

		
		
Gymnasiegemensamma kurser
600 p
Gymnasiegemensamma kurser
600 p
Engelska 5
100 p
Engelska 5
100 p
Historia 1a1
50 p
Historia 1a1
50 p
Idrott och hälsa 1
100 p
Idrott och hälsa 1
100 p
Matematik 1a
100 p
Matematik 1a
100 p
Naturkunskap 1a1
50 p
Naturkunskap 1a1
50 p
Religionskunskap 1
50 p
Religionskunskap 1
50 p
Samhällskunskap 1a1
50 p
Samhällskunskap 1a1
50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
100 p
Programgemensamma kurser
700 p
Programgemensamma kurser
1100 p
Besöksnäringen
100 p
Hälsopedagogik
100 p
Engelska 6
100 p
Medicin 1
150 p
Entreprenörskap
100 p
Etik och människans livsvillkor
100 p
Konferens och evenemang
100 p
Psykiatri 1
100 p
Logi 1
100 p
Psykologi 1
50 p
Resmål och resvägar
100 p
Samhällskunskap 1a2
50 p
Service och bemötande
100 p
Specialpedagogik 1
100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
100 p
Inriktning Hotell och konferens
400 p
Vård- och omsorgsarbete 1
200 p
Konferens 1
100 p
Vård- och omsorgsarbete 2
150 p
Reception 1
100 p
Frukost och bufféservering
100 p
Programfördjupning
200 p
Våningsservice 1
100 p
Vårdpedagogik och handledning
100 p
Räddningsmedicin
100 p
Programfördjupning
200 p
Matematik 2a (kan läsas som utökad kurs eller
Marknadsföring och försäljning
100 p
genom att ta bort en yrkeskurs)
(100 p)
Affärskommunikation
100 p
Yrkesutgång: Äldreomsorg
300 p
Yrkesutgång: Receptionist
300 p
Äldres hälsa och livskvalitet
200 p
Yrkesutgång: Konferensvärd
300 p
Vård och omsorg vid demenssjukdom
100 p
Individuellt val
200 p
Yrkesutgång: Hälso- och sjukvård
300 p
Gymnasiearbete
100 p
Akutsjukvård
200 p
Medicin 2
100 p

INDUSTRITEKNISKA
PROGRAMMET

Yrkesutgång: Psykiatri
Psykiatri 2
Samhällsbaserad psykiatri

300 p
200 p
100 p

Yrkesutgång: Funktionshinder
Specialpedagogik 2
Socialpsykiatri
Vård och omsorg vid demenssjukdomar

300 p
100 p
100 p
100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

		
Produktutveckling 1
100 p
Gymnasiegemensamma kurser
600 p
Kälsvets 1, MMA
100 p
Engelska 5
100 p
Kälsvets 2, MMA
100 p
Historia 1a1
50 0
Kälsvets 3, MMA
100 p
Idrott och hälsa 1
100 p
Matematik 1a
100 p
Yrkesutgång: Internationell svetsare 800 p
Naturkunskap 1a1
50 p
Materialkunskap 1
100 p
Religionskunskap 1
50 p
Kälsvets 1, TIG
100 p
Samhällskunskap 1a1
50 p
Kälsvets 1, MIG/MAG
100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
100 p
Kälsvets 2, MMA
100 p
Kälsvets 2, TIG
100 p
Programgemensamma kurser
400 p
Kälsvets 2, MIG/MAG
100 p
Industritekniska processer
100 p
Stumsvets 1, MMA
100 p
Människan i industrin
100 p
Stumsvets 1, TIG
100 p
Produktionskunskap 1
100 p
Produktionsutrustning 1
100 p
Individuellt val
200 p
Inriktning Svetsteknik

400 p

Gymnasiearbete

Vi reserverar oss för
eventuella ändringar i
programstrukturerna
- besök vår hemsida
www.ekbackeskolan.se

100 p
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PROGRAMSTRUKTURER
EKONOMIPROGRAMMET
Gymnasiegemensamma kurser
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religonskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

TEKNIKPROGRAMMET

1250 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Programgemensamma kurser
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1

350 p
100 p
100 p
100 p
50 p

Inriktning Ekonomi
Entreprenörskunskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

300 p
100 p
100 p
100 p

Inriktning Juridik
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a

300 p
50 p
100 p
100 p
50 p

Programfördjupning
Entreprenörskap
Företagsekonomi - specialisering
Ledarskap och organisation

300 p
100 p
100 p
100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

		
Gymnasiegemensamma kurser
1100 p
Engelska 5
100 p
Engelska 6
100 p
Historia 1a1
50 p
Idrott och hälsa 1
100 p
Matematik 1c
100 p
Matematik 2c
100 p
Matematik 3c
100 p
Religonskunskap 1
50 p
Samhällskunskap 1b
100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
100 p
Programgemensamma kurser
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

400 p
150 p
100 p
150 p

Inriktning: Informations- och medieteknik
Dator- och nätverksteknik
Programmering 1
Webbutveckling 1

300 p
100 p
100 p
100 p

Programfördjupning: Informations- och medieteknik
Digitalt skapande 1
Entreprenörskap och företagande
Webbserverprogrammering 1
Webbutveckling 2

400 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Inriktning: Teknikvetenskap
Fysik 2
Matematik 4
Teknik 2

300 p
100 p
100 p
100 p

Programfördjupning: Teknikvetenskap
Entreprenörskap och företagande
Konstruktion 1
Matematik 5
Programmering 1

400 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Programgemensamma kurser
450 p
Biologi 1
100 p
		
Fysik 1a
150 p
Gymnasiegemensamma kurser
1150 p
Kemi 1
100 p
Engelska 5
100 p
Moderna språk
100 p
Engelska 6
100 p
Inriktning: Naturvetenskap
400 p
Historia 1b
100 p
Biologi 2
100 p
Idrott och hälsa 1
100 p
Fysik 2
100 p
Matematik 1c
100 p
Kemi 2
100 p
Matematik 2c
100 p
Matematik 4
100 p
Matematik 3c
100 p
Programfördjupning
200
p
Religonskunskap 1
50 p
Matematik
5
100
p
Samhällskunskap 1b
100 p
Programmering
1
100
p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
100 p
Individuellt val
200 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
100 p
Gymnasiearbete
100 p

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

		
Gymnasiegemensamma kurser
1150 p
Engelska 5
100 p
Engelska 6
100 p
Historia 1b
100 p
Idrott och hälsa 1
100 p
Matematik 1b
100 p
Matematik 2b
100 p
Naturkunskap 1b
100 p
Religonskunskap 1
50 p
Samhällskunskap 1b
100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
100 p
Programgemensamma kurser
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

300 p
50 p
200 p
50 p

Inriktning: Beteendevetenskap
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi

450 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p

Programfördjupning: Beteendevetenskap
Samhällskunskap 3
Historia 2a
Filosofi 2
Religion 2

300 p
100 p
100 p
50 p
50 p

Inriktning: Samhällsvetenskap
Geografi 1
Historia 2a
Religion 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

450 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p

Programfördjupning: Samhällsvetenskap
300 p
Internationella relationer
100 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 p
Sociologi
100 p
Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

SYV
Ronald Engström

Christin Wraae

SYV - IM
ronald.engstrom@osby.se
0709-318 186

SYV - Gymnasiet
christin.wraae@osby.se
0479-528 643

Kontakta oss om du vill veta mer och besöka något
av våra program.
/Christin & Ronald

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programstrukturerna - besök vår hemsida www.ekbackeskolan.se
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