
Hallå! Vet du inte vad du ska välja? 
Här får du tips!

SANNARPSGYMNASIET

Guide till ditt gymnasieval



Felicia, Michelle och Elin, VO13B.

Felicia, Michelle och Elin går i 
trean på Vård- och Omsorgspro-
grammet.
- För mig är VO jättebra. Det känns 
rätt säkert att man har jobb efteråt 
ifall man inte vill plugga vidare 
direkt, säger Michelle.
De andra håller med.
- Jag valde VO eftersom jag vet att 
jag vill jobba med att hjälpa andra, 
säger Felicia.

Elin visste att hon ville jobba inom 
sjukvården. Sannarp tillhör Vård- 
och Omsorgscollage och den höga 
kvalitén på utbildningen gjorde att 
det blev Sannarp
- Sannarp har det bästa ryktet och 
har den populäraste vårdutbild-
ningen, därför ville jag också gå 
här, säger Elin.

Alla tre är mycket nöjda med sin 

utbildning och skola. 
- På Sannarp är det öppet och 
man känner en gemenskap, säger 
Elin.
- Här är helt enkelt en trevlig 
atmosfär, säger Michelle.

Råden de ger till dig som ska 
välja är att tänka själv.
- Välj inte SA bara för att alla 
andra gör det, säger Elin.
De inser att det är lätt att göra 
som kompisarna gör. Men de 
själva kände inte någon i klassen 
när de började.
- Välj det du själv tycker om, fast-
än det kanske känns lite läskigt i 
början, säger Michelle. 
- Man kommer in i klassen lätt, 
säger Elin.

”Här är helt 
enkelt en trevlig 
atmosfär.”

Alexandra, Jennifer, Evelina, 
Colin BF15

- Vi valde BF för att vi tycker om 
barn, säger Alexandra, Jennifer 
och Evelina. 
De bestämde sig tidigt, redan i 
åttan. Men Colin hade en annan 
tanke med sitt val.
- Jag tycker att BF ger en bra 
grund för framtida yrken. Jag vill 
bli idrottslärare, säger Colin. 

Colin går BF med idrottsprofil fot-
boll och tycker att instruktörerna 
är jättebra.

- De har mycket att förmedla och 
lär ut på ett bra sätt. 

Eleverna gillar att det är mycket 
praktik på BF, men det är förstås 
också bra att man får behörighet 
att läsa vidare på högskola eller 
universitet. 

Rådet de ger till dig som ska välja 
är att känna efter vad du själv vill 
och inte göra som kompisarna 
eller föräldrarna säger. 
- De är ju inte de som ska plugga i 
tre år, säger Evelina.
- Det är också bra om man försö-
ker föreställa sig själv om fem år, 
säger Alexandra.  

Skugga mycket är också tips de 
ger till någon som är osäker inför 
valet.

”BF ger en bra 
grund för 
framtida yrken.”

BF VO



Johan och Emil, SB13A, NIU-fotboll
 
Johan och Emil går i trean på Sam-
hällvetenskapsprogrammet med bete-
endeinriktning. De går också Natio-
nell Idrottsutbildning med fotboll.
- Mitt fotbollsintresse gjorde att jag 
kollade möjligheterna att kombinera 
fotboll och skola. Då blev Sannarp ett 
självklart val, säger Johan. 

På Sannarp kan man välja vilket pro-
gram som helst med sin idrottsprofil, 
utom IB. Att det blev Samhäll-bete-
ende för Johan och Emil beror på att 
de vill ha många dörrar öppna. 
- När jag gick i nian visste jag inte 
vad jag ville med framtiden och ville 

därför ha en bred utbildning, säger 
Johan.
Johan och Emil tycker att fot-
bollsträningen de får i skolan är ett 
bra komplement till träningen i den 
egna klubben.
- Tränarna här ser till att man får 
en individuell utveckling, säger 
Emil.
Tack vare det individuella uppläg-
get tycker de att de har utvecklats 
mycket som spelare.
- På klubbträningen är det fokus på 
laget, men här är det fokus på jaget, 
säger Emil. 
- Vi har ofta individuella samtal 
med tränarna och diskuterar vad 
just jag ska jobba vidare med, säger 
Johan.
- Tränarna är glada, positiva och 
pushande, säger Emil. 

De gillar också att det inte bara är 
fotboll utan även annat, som till ex-
empel skadeförebyggande träning 

”Sannarp var ett 
självklart val.”

och rörlighet.
- Det finns en tanke med allt som 
tränarna gör här, säger Johan.

Vad de vill säga till dig som ska 
börja gymnasiet är att det kommer 
att vara pirrigt och nervöst.
- Det är så det ska vara. Så är det 
för alla!, säger Johan. 
- Men man kommer snabbt in i 
det. Vi trivs riktigt bra här, säger 
Emil, så bra att vi faktiskt inte ens 
vill sluta.

”Vi vill faktiskt 
inte ens sluta.”

NIU SABET
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NYHET! 
Nu kan du läsa Ekonomiprogrammet om 
du också går NIU eller idrottsprofil. 

Inriktningar:
Vård, hälsa och omsorg

Räddning, skydd och säkerhet

För dig som vill jobba med människor, 
ha praktik under skoltiden och få 

möjlighet till jobb direkt efter skolan. 

Inriktningar:
Samhällsvetenskap
Beteende
Medier, information och kommunikation För dig som vill jobba med barns utveckling 

och är intresserad av ledarskap. Du får också 
praktik under skoltiden. 

För dig som gillar de 
naturvetenskapliga ämnena och vill 

ha en bred utbildning. 
Naturvetenskap kan du kombinera 

med profilen Sannarp Europa.

Inriktningar:
Naturvetenskap

Naturvetenskap och samhälle 

För dig som vill ha goda förkunskaper när du 
sedan ska studera vidare.  
Samhällsvetenskap kan du kombinera med 
profilen Sannarp Europa. 

IB är en internationell utbildning. För dig 
som vill läsa på engelska och ge dig själv 
möjlighet till vidare studier var som helst 
i världen.

Med vår idrottsprofil kan du få din idrott på 
schemat. Antingen genom NIU, med handboll 
eller fotboll, eller med idrottsprofil i fotboll, 
handboll eller Crosstraining. Med Crosstraining 
kan du hålla på med vilken idrott som helst.
Idrottsprofilen (och NIU) kan du kombinera med 
samtliga program på Sannarp (utom IB).

Med profilen Sannarp Europa läser du en 
termin av din gymnasietid på Svenska 

skolan i Madrid , Paris eller London.
Sannarp Europa kan du kombinera med 

Samhällsvetenskapsprogrammet eller 
Naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiesärskolan ger dig förberedelser för 
vuxenlivet. Här växer du som människa.



Hannah NA13A, Olivia SEU13 och 
Michelle NA13A, Sannarp Europa 

Att ta steget ut i världen med profi-
len Sannarp Europa är inget Han-
nah, Olivia och Michelle någonsin 
kommer att ångra. När de beskriver 
hur mycket vistelsen i Madrid har 
betytt saknas nästan ord.
 - Jag växte jättemycket som person, 
säger Michelle. 
- Alltså jättejättejättemycket, för-
tydligar hon. 

På Sannarp Europa läser man höst-
terminen i tvåan på Svenska sko-
lan i antingen London, Paris eller 
Madrid.
Självklart är det viktigt att de har 
lärt sig språket, men den personliga 
utvecklingen betyder mest för Han-
nah, Olivia och Michelle.
- Jag har lärt mig att planera och ta 

ansvar på ett sätt som man inte kan 
lära sig hemma, säger Hannah.
Inte minst har de lärt sig att hålla i 
pengarna.
- I Madrid kunde vi inte förlita oss 
på att familjen hemma i Sverige 
skulle lösa saker åt oss. Vi fick ta 
hand om oss själva, säger Olivia. 
I Madrid bodde de i värdfamiljer, 
som självklart hjälpte till ifall det 
behövdes. Men det var kompisarna 
man vände sig till.
- Helt enkelt för att man känner 
dem bättre, säger Olivia.
Men ingen av dem kände varandra 

innan de började gymnasiet. Nu är 
de riktigt nära vänner.
- Vi har upplevt så mycket tillsam-
mans och har för alltid ett speciellt 
band mellan oss, säger Michelle.

Profilen Sannarp Europa kan man 
välja om man går Samhällveten-
skapsprogrammet, som Olivia, 
eller Naturvetenskapsprogrammet, 
som Hannah och Michelle. Pro-
grammen valde de eftersom det ger 
valmöjligheter efter gymnasiet.
- Jag vill kunna välja vad som helst 
efter gymnasiet, säger Hannah.

Varför det blev Sannarp beror del-
vis på att det ger möjlighet att åka 
utomlands, men också på att det är 
en fin skola.

- Vi har fina lokaler, bra gemenskap 
och lärare som verkligen är intres-
serade av att vi ska lära oss, säger 
Hannah.
- Ja, alla lärare är öppna, engagera-
de och trevliga, säger Michelle. 
- Jag gillar Sannarp också för att 
det är en stor skola. Jag lär känna 
många nya människor, säger Olivia.

Rådet de ger till dig som ska välja är 
att utgå från vilka ämnen du tycker 
om och att vara självständig.
- Jag gillar naturämnena, så därför 
ville jag gå natur, säger Michelle.
- Det låter klychigt, men man ska 
inte välja utifrån vad kompisarna 
väljer. Jag kände ingen i klassen när 
jag började, men nu är vi jättenära, 
riktigt tighta, säger Hannah.

”Vi har för alltid 
ett speciellt band 
mellan oss.”

SASA NA

PROFIL:
Sannarp 
Europa



Kelly, SB13C 

- Jag vill jobba med människor i 
framtiden, säger Kelly.
Kelly går i trean på Samhällsveten-
skapsprogrammet med beteendein-
riktning och tycker att livet på gym-
nasiet har varit både upp och ner. 
Först gick Kelly Hotell- och turism-
programmet, men bytte till Sannarp. 
Efter någon vecka ångrade hon dock 
sitt byte.
- Jag är nog egentligen mer praktiskt 
lagd, säger Kelly.  
Men när hon väl fick möjlighet att 
byta tillbaka ville hon det inte längre.
- Jag bestämde mig för att gå kvar på 
Sannarp och det har jag inte ångrat!
Kelly insåg att hon ville ha en bred 
utbildning med många möjligheter 
efter gymnasiet.
- Ibland har det varit tufft, men det 
är absolut värt det, säger Kelly. 

Hon valde Sannarp för att det är en 
skola som får många 

rekommendationer.
- Lärarna är verkligen tillmötesgåen-
de och man får verkligen den hjälp 
man behöver. 

Sannarp är en stor skola, något som 
gjorde Kelly tveksam till en början.
- Egentligen gillar jag inte mycket 
folk, men på Sannarp går det ändå 
bra. Det är bra sammanhållning och 
det känns tryggt.

Till dig som ska välja till gymnasiet 
tipsar Kelly om att försöka tänka li-
tegrann på vad man vill göra efteråt, 
även om det är svårt att veta. Men i 
varje fall tänka på vad man är intres-
serad av.
- Vill du jobba med människor är 
samhäll-beteende jättebra.

”Man får verkligen 
den hjälp man 
behöver.”

Erik, Greta, Lina, Cedric och Colin, 
DP13 

- Det var SYV på min skola som 
tyckte IB-programmet skulle passa 
mig, säger Greta.
- Va?! SYV på min skola visste inte 
ens vad IB var. Det fick jag berätta 
för honom, säger Cedric.
Det är så det kan vara med IB, väl-
känt för några och okänt för andra. 
Men en sak är säker, i världen är 
IB-programmet välkänt och betrak-
tat som en utbildning med mycket 
hög kvalitet.
Att kunna plugga vad som helst, och 
var som helst, efter gymnasiet var 
något som lockade när Erik, Greta, 
Lina, Cedric och Colin valde utbild-
ning. De tycker att de får ett stort 
försprång genom att de läser sina 
ämnen på engelska.
- CAS är också bra, säger Greta.
Ämnet CAS innebär att man får 
möjlighet till kreativitet, sportaktivi-
teter och att hjälpa andra inom delen 

”service”. 
IB finns på flera ställen i Sverige. Lina 
är inte från Halmstad. Hon valde San-
narp för att det är en trivsam skola.
- Det är en fin skola som har bra mat. 
Hela skolan har en bra gemenskap, 
säger Lina.
- Det är välstädat och trevlig atmos-
fär. Det är också lätt att ta sig hit med 
kommunikationer, säger Cedric som 
också reser hit.
- Jag hade valt Sannarp även om jag 
hade gått ett annat program. Många 
jag känner har gått här och alla har 
tyckt det varit bra, säger Greta.

IB SABET



SANNARPSGYMNASIET

Mer information på:

halmstad.se/sannarpsgymnasiet

Kontakt:
 
BF Barn- och fritidsprogrammet
Kajsa Rane, kajsa.rane@halmstad.se

IB International Baccalaureate
Jan Carlsson, jan.p.carlsson@halmstad.se

NA Naturvetenskapsprogrammet
Annette Alvå, annette.alva@halmstad.se

SABET Samhällsvetenskap - Beteende
Philip Zivkovic, philip.zivkovic@halmstad.se

SASA Samhällsvetenskap - Samhälle
Ulf Wallerman, ulf.wallerman@halmstad.se

VO Vård– och omsorgsprogrammet
Ann Rydehed, ann.rydehed@halmstad.se

HVO Hälsa, vård och omsorg
Maria Richthoff, maria.richthoff@halmstad.se

Inriktning medier, information och kommunika-
tion, samt Ekonomiprogrammet
Thomas Fagenheim, thomas.fagenheim@halmstad.se
Lina Jarälv, lina.jaralv@halmstad.se

NIU och idrottsprofil  
Fotboll:
Henrik Carlsson, henrik.carlsson@halmstad.se
Handboll:
Thomas Sivertsson, thomas.sivertsson@halmstad.se
Crosstraining: 
Peter Bengtsson, peter.b.bengtsson@halmstad.se

Sannarp Europa - Europaprofil
NA Magnus Österlin, magnus.osterlin@halmstad.se
SA Mimmi Augustin, mimmi.augustin@halmstad.se

VÄLKOMMEN TILL OSS!


