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VÅRA
PROGRAM

Högskoleförberedande program:
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Yrkesprogram:
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet

Industritekniska programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiesärskolan
Introduktionsprogram

VÄLKOMMEN
TILL VÅRA PROGRAM

V

i erbjuder 14 program som håller hög klass och flera
av dessa har fått olika kvalitetsutmärkelser. På Ullvigymnasiet arbetar vi ständigt med omvärldsbevakning,
att vara i framkant och uppdaterade med den senaste tidens
utveckling och kunskapsläge.
Vår skola står för innovation, kvalitet, kreativitet och samarbete.
I många enkätsvar ligger vi i topp när det gäller trygghet och
trivsel. Vi siktar högt och målet är att alltid vara en av Sveriges
bästa gymnasieskolor!
Vi har ett nära samarbete med näringslivet genom till exempel
programråd på våra yrkesprogram, Teknikcollege och Vårdoch omsorgscollege. Som elev erbjuds du sommarjobb genom

skolan på de collegecertifierade programmen. På flera av våra
program arbetar vi för att stärka våra internationella kontakt
er på olika sätt. På Ullvigymnasiet delas det varje år ut flera
stipendier. Ingemar Johanssons stipendiefond är ett exempel
som ger ett rejält tillskott i studenternas kassa. Ullvigymnasiet
har även ett stort utbud av festliga elevaktiviteter och idrotts
evenemang.
Ullvigymnasiet är en stabil gymnasieskola med många års erfarenhet av undervisning och lärande. Här finns ett fint bibliotek
och ljusa, rymliga lokaler utrustade med modern teknik. Här
förbereds du tillsammans med engagerade och legitimerade
lärare för högre studier eller kommande yrkesliv.
Rektor Anna Ulfves
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Barn- och fritidsprogrammet
Fritid och hälsa & Pedagogiskt och socialt arbete

Det här är programmet för
dig som är intresserad av
att arbeta med ett peda
gogiskt yrke eller inom
fritids- och friskvårds
området. I ditt framtida

yrke kommer du att möta
människor inom olika
områden och arbeta med
barn, ungdomar eller vuxna
och deras olika behov.

”

Jag valde det här programmet för att jag länge har
velat jobba med barn och för att skolan ligger nära
hemmet.
Julia Hämäläinen, BF

Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad, Mark och anläggning (lärling), Måleri
(lärling)

Det här är programmet för
dig som är intresserad av
att arbeta inom byggsek
torn. Beroende på inrikt
ningsval i programmet
kommer du att få en

 tbildning inom olika omu
råden inom byggsektorn
såsom armering, murning
eller formsättning, målning,
snickeri eller mark- och anläggning.

”

Jag valde programmet för att lättare kunna få ett
arbete när jag går ut, men också för att jag inte
tyckte att något annat passade mig.
Alice Morsing, BA
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Ekonomiprogrammet
Ekonomi & Juridik

Det här är programmet för
dig som är intresserad av
ekonomi, marknadsföring,
juridik eller som vill driva
eget företag i framtiden.

Efter utbildningen kan du
söka in på universitet eller
högskola eller arbeta som
ekonomi- eller marknads
assistent eller försäljare.

”

Ekonomiprogrammets ämnen verkade
superintressanta och dessa ämnen ger mig en bra
förberedelse inför framtiden.
Hassan Hassan, EK

El- och energiprogrammet
Automation & Elteknik

Det här är programmet
för dig som är intresserad
av teknik, gillar att prog
rammera och vill arbeta i
en modern industri. Efter

utbildningen kan du arbeta
inom tekniska verksamheter med olika typer av
felsökning, programmering
och elektronik.

”

Jag valde el-energi programmet för att det verkade
kul och för att det ligger nära. Det bästa är våra
härliga lärare och när vi har el-dagar.
Emil Sandström, EE
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Fordons- och transportprogrammet
Karosseri och lackering (lärling),
Lastbil och mobila maskiner (lärling), Personbil och Transport

Det här är programmet
för dig som är intresserad
av fordon och hur modern
teknik används inom
fordonsindustrin. Efter

 tbildningen kan du arbeta
u
inom skadeavdelningar, som
mekaniker eller inom transport, allt beroende på vilken
inriktning du väljer.

”

Jag valde Fordons -och Transportprogrammet eftersom jag alltid
har varit intresserad av bilar och av att arbeta med dem, men
också för att verkstaden verkade vara bra och att för att man
har möjlighet att erhålla ett körkorts-stipendium i slutet av utbild
ningen.
Axel Landerholm, FT

Gymnasiesärskolan
Fastighet, anläggning och byggnation, Fordonsvård och godshantering, Hotell, restaurang och bageri & Samhälle, natur och språk

Nationella program
På gymnasiesärskolan får
du en utbildning anpassad
för dig som har en intellekt
uell funktionsnedsättning.
Vi hjälper dig att utveckla
din självständighet och
nå dina mål. Det ingår 22
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”

veckors arbetsplatsförlagt
lärande.
Individuella program
Om du inte kan tillgodogöra
dig undervisningen på ett
nationellt program kan
du läsa ett individuellt
program hos oss.

Jag är intresserad av bygg och det bästa är att man får vara ute
och greja och inne i verkstaden.
Jonathan Kauppinen, fastighet, anläggning & byggnation

Handels- och administrationsprogrammet
Handel och service (lärling)

Det här är programmet
för dig som är intresserad
av att arbeta med ett
serviceyrke som innebär
många möten med nya
människor. Utbildningen
ger dig en bra grund för att

arbeta inom handel med till
exempel inköp, försäljning
och hantering av varor.
Detta är en lärlingsutbild
ning, vilket innebär att
hälften av utbildningen är
förlagd på en arbetsplats.

”

Det bästa med programmet är de praktiska arbeten som vi får
göra, både på och utanför skolan. Vi får till exempel bygga i
skolans skyltfönster, klä skyltdockor eller hjälpa till med hur
butikers varor ska exponeras.
Sofia Olsson, HA

Industritekniska programmet
Produkt och maskinteknik

Det här är programmet för
dig som är intresserad av
att arbeta inom en modern
verkstadsindustri med

maskiner och tillverkning.
Utbildningen ger dig en
bra grund för arbete inom
tillverkningsindustrin.

”

Jag valde programmet för att jag ville gå ett praktiskt -och
yrkesförberedande program. Industri verkade spännande och jag
hade hört många bra saker om Ullvi, så valet var lätt. Det bästa
är att man får så mycket hjälp och stöd av lärarna, för att lyckas.
Robin Ericsson, IN
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Introduktionsprogram
Individuellt alternativ, Programinriktat val,
Språkintroduktion & Yrkesintroduktion

Introduktionsprogrammen
är för dig som ännu inte är
behörig till ett nationellt

”

program och som vill ha en
bra utbildning för att nå
dina mål.

Jag tror att det är viktigt att läsa på gymnasiet, för att kunna
plugga vidare. Det bästa med programmet som jag går, är att
programmet läggs upp utifrån mina egna behov.
Nelly Hagos Tsegay, IMS

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap

Det här är programmet
för dig som vill ha en bred
utbildning och är särskilt intresserad av att läsa vidare
inom de naturvetenskapliga

eller tekniska områdena
efter gymnasiet. I programmet varvas de teoretiska
kunskaperna med praktiska
moment.

”

Det bästa med Ullvigymnasiet är att det är en god
stämning i korridorerna samt att det finns goda
möjligheter att kombinera skola och idrott.
Hugo Rommedahl, NA
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Kök och servering

Det här är programmet
för dig som är intress
erad av matlagning, kök
och servering. Utbild
ningen ger dig en bred
grund för att arbeta inom

restaurangbranschen med
både matlagning och serv
ering. Du lär dig allt från
planering och tillagning till
servering av mat i större
och mindre kök.

”

Det bästa är att man får laga mycket mat och känna
på hur det känns att jobba hårt i ett riktigt
restaurangkök.
Simon Ericsson, RL

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap & Medier, information och kommunikation

Det här är programmet
för dig som är intresserad
av hur människan och
samhället utvecklas både
lokalt och globalt.

Efter utbildningen har du
många valmöjligheter till
framtida högskolestudier
och yrkesval.

”

Jag valde Samhällsprogrammet för att jag kände att det var det
som passade mig bäst. Att plugga och lära mig nya saker är något
jag gillar och därför fungerade ett högskoleförberedande program allra bäst för mig. :)
Linn Grundström, SA
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Teknikprogrammet
Design och produktutveckling & Teknikvetenskap
Det här är programmet för dig
som är intresserad av teknik och
problemlösning samtidigt som
du vill ha en bred utbildning och
är särskilt intresserad av att läsa
vidare inom de tekniska områd
ena efter gymnasiet.

I programmet varvas de teoret
iska kunskaperna med praktiska
moment. Matematik är ett vikt
igt ämne på Teknikprogrammet
då det är ditt verktyg för att
förstå, analysera och lösa pro
blem.

”

Det bästa med programmet är samhörigheten i klassen, lärarna
som bryr sig och lär ut på ett bra och pedagogiskt sätt i roliga
ämnen. Om det är något som du inte förstår, så finns det alltid
hjälp att få av lärarna. Vi har ett bra samarbete i klassen, där vi hjälper
varandra med varje projekt.
Tyra Kahn, TE

VVS- och fastighetsprogrammet
Fastighet (lärling) & VVS

Det här är programmet för
dig som är intresserad av
att arbeta med vatten och
värme i hus och fastigheter.

Du k
 ommer att arbeta
självständigt och möta männ
iskor i olika situationer och
på olika platser i din yrkesroll.

”

Jag valde VVS-programmet för att jag ville arbeta praktiskt och
Ullvigymnasiet för att det är nära. Det bästa med programmet är
lärarna, som är roliga och förklarar på ett bra sätt och det bästa
med Ullvi är cafeterian och sammanhållningen mellan programmen.

Emilio Huerta Schjött, VF
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Vård- och omsorgsprogrammet

”

bemöta människor på ett
yrkesmässigt sätt och får
kunskaper om hur kroppen
fungerar, både när den är
frisk och sjuk.

Här får jag möta nya människor och det är mycket
samarbeten. Vi har roliga lärare som är bra på att
lära ut. Dessutom har cafeterian goda mackor.
Elsa Harrysson, VO
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Det här är programmet
för dig som är intresserad
av att arbeta med människor med olika behov av
stöd och vård. Du lär dig

Musikprofil och Idrottssatsningar på Ullvigymnasiet
Musik
Genom ett samarbete med Kultur
skolan kan du få möjlighet att
läsa musikprofil och fördjupa dina
kunskaper i musik. Du får en individ
anpassad musikutbildning för att
du ska utvecklas så bra som möjligt.
Undervisningen är förlagd både på
Ullvigymnasiet och Kulturskolan.

Bordtennis
Vi är Sveriges enda riksrekryterande skola
för bordtennis. 24 av

 veriges bästa spelare i åldrarna 16—
S
19 år finns hos oss. Vi har dessutom
ett antal internationella spelare i
samma åldrar som vistas här i upp
till ett halvår för att
få bra träningsmöjligheter.

Hockey
Vi erbjuder hockeyprofil (300 gym
nasiepoäng) för aktiva ishockey
spelare som vill kombi
nera studier med
hockeyträning. Lektioner
och träningstillfällen

ligger i anslutning till skoldagen och
leds av en meriterad hockeytränare.

Basket
Vi erbjuder även basketprofil (300
gymnasiepoäng) för aktiva basketspelare som vill kombinera studier
med basketträning. Lektioner och
träningstillfällen ligger i anslutning
till skoldagen och leds av en tränare
för ett av landets
elitlag.
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KUL PÅ ULLVI!
Alla skolor har förstås studierna som sin
bas, men det som skiljer Ullvi från andra
skolor är det stora utbudet av aktiviteter.
Utöver lektionsundervisning arrangeras
även skolfester, jippon, idrottsevenemang
och tävlingar.
Ullvi är en mötesplats
Att utvecklas handlar inte bara om att samla kunskap, det handlar också om att träffa nya människor
med andra intressen. Ullvi är en mötesplats, vem vet,
du kanske träffar din första riktiga kärlek här...

Elevernas uppehållsrum
Uppehållsrummet är ett ställe där du kan sitta och
snacka med kompisar, ta en fika, spela spel eller
sitta och plugga en stund. Här finns personal som
kan hjälpa dig med olika saker samt att du kan köpa
studiematerial för en liten slant. Runt om uppehållsrummet finns en vinterträdgård som också kan ses
från biblioteket.

Elevernas egen fest - Skutt
Ett arrangemang som har gjort skolan känd är
“Skutt”. Det är en återkommande skolfest med
maskeradtema som uppskattas mycket. Här kan
du träffa gamla och nya vänner i en annan miljö än
under de v anliga skoldagarna.
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Balen, studenten och en massa roliga event
När din tid på Ullvi går in i de sista veckorna är det
bal. Du och dina kamrater klär upp er och samlas
i Bivurparken för att åka till ett slott i närheten.
Där äter ni gott och dansar hela natten. Balkvällen
blir en oförglömlig, alldeles, alldeles… underbar
upplevelse som du kommer att minnas länge. När
balen är avklarad är det bara början på en rad oförglömliga event som vårt jipporåd anordnar. För att
nämnanågra traditioner har vi “å-racet” med diverse
hemmagjorda farkoster i Köpingsån. Samtidigt
ska din klass anta utmaningar i något som vi kallar
Klasskampen.
På självaste studentkvällen kommer du och dina
studentkamrater att ha er egen studentfest på en
restaurang. Det blir ett fint avslut och får sätta
punkt för era tre år på ”världens bästa Ullvigymnasium”.
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ullvi.koping.se
På vår webb finns mer information om skolan och våra program

Följ oss på

Följ oss på

Följ oss på

Facebook

Instagram

Twitter

Ullvigymnasiet, Badvägen 1, 731 85 Köping, Telefon: 0221-254 10
ullvigymnasiet@koping.se
www.ullvi.koping.se

