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HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM

Du får något att göra efter gymnasiet
Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller
hur många elever som går vidare till jobb eller fortsatta
studier efter avslutad utbildning. Vår främsta resurs är
engagerade och behöriga lärare som sätter din framtid
först.
På Aniaragymnasiet är du och din utbildning i
centrum. Skolan kombinerar närhet och trygghet med
undervisning av högsta kvalitet.
Här finns välutrustade moderna lokaler. Vi har ett
brett och nära samarbete med näringslivet och
internationella kontakter.

Elevdator
När du börjar på Aniaragymnasiet får du låna en
ny personlig bärbar dator. Datorn kan du efter
utbildningen köpa ut för en mindre kostnad.
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SAMVERKAN MED ARBETSLIVET

Näringslivsprofil

Praktikplatser

Samarbetet mellan näringslivet och Aniaragymnasiet
har alltid varit viktigt. Många lärare har också arbetat på
olika företag inom olika branscher innan de utbildade
sig till lärare.

Alla elever på skolan kan erbjudas bra
praktikplatser med hög kvalitet. Vi har en egen
platsbank med över 600 företag.

Kopplingen mellan skola, näringsliv och arbetsliv är
något som vi helt naturligt arbetat med och förstärkt
under åren som gått.

Vi utbildar även handledarna i de företag
som tar emot elever på praktik i en certifierad
handledarutbildning från Skolverket.

YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM
Hotell- och turismprogrammet
- inriktning turism och resor
Försäljnings– och serviceprogrammet
- inriktning försäljning och service
Försäljnings– och serviceprogrammet
- inriktning logistik

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Samhällsvetenskapsprogrammet
- inriktning beteendevetenskap
Ekonomiprogrammet
- inriktning juridik
Ekonomiprogrammet
- inriktning ekonomi
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UTLANDSPRAKTIK

En internationell profil genomsyrar hela skolan.

Större förståelse

Aniaragymnasiet har under alla år haft en tydlig
internationell profil och ett brett internationellt
kontaktnät. Vi arbetar aktivt för att ge våra elever
unika internationella erfarenheter.

Syftet med skolans internationella profil
är att vidga elevernas perspektiv. Vi är
övertygade om att en internationell satsning
ökar elevernas förståelse och stärker deras
kunskaper och framtidsutsikter.

Hos oss finns möjligheter att lära känna andra
kulturer och uppleva nya miljöer.
Det ger en fantastisk merit för framtiden!

Möte mellan människor & kulturer
Vi tycker att mötet mellan människor och
kulturer är viktigt. Tycker du som vi och vill ta
chansen att få internationella erfarenheter och
kontakter under din gymnasietid
– välj Aniaragymnasiet!

Praktik utomlands
Många elever utnyttjar varje år våra möjligheter till
utlandspraktik och språkutveckling. Dessa resor går till
olika länder som exempelvis Spanien, Italien, Tyskland,
Frankrike och England.

Res och lär
På Aniaragymnasiet tycker vi att det är viktigt att
du redan under din gymnasietid ska få möjlighet
att komma ut i världen. Du får inte bara nya
språkkunskaper, utan även lära känna nya kulturer.
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UTMÄRKELSER OCH TRIVSEL

Aktiviteter och traditioner

Utmärkelsen 2011 och 2014

Vi älskar att ha trevligt tillsammans. Vi anordnar
årligen en skololympiad (där alla tävlar mot alla)
lussefirande, julmarknad, julpyssel, bokens dag,
stadsvandring, säljtävlingar, studieresor och mycket
annat. Och så äter hela skolan tårta när något
speciellt skall firas t.ex. sommarlovet!

Aniaragymnasiet är stolta flerfaldiga vinnare
av utmärkelsen ”Kvalitet och samverkan i
skola-arbetslivskontakter”.
Juryns motivering - Utmärkelsen 2014
”Aniaragymnasiet genomför en verklighetsnära
undervisning samt aktiviteter för såväl
skolans personal som eleverna. Samtliga
lärare genomför praktik två gånger per år
som en del av kompetensutvecklingen. Olika
samverkansaktiviteter såsom studiebesök,
föreläsningar från näringslivet och liknande
sker kontinuerligt som en del av det vardagliga
arbetet. Skolans nytänkande och omfattande
arbete kring elevernas APL visas tydligt genom
dess breda och långsiktiga aktivitetsplan för
samverkan mellan skola och arbetsliv.”

Guld i Gymnasie-SM i turism
Med ett SM-guld i bagaget ser Anna och Wilma fram
mot att jobba inom besöksnäringen. Tjejerna från
Aniaragymnasiet vann finalen när Gymnasie-SM
avgjordes i Grythyttan i mars 2019 och är snart på väg
ut i yrkeslivet. För Anna och Wilma hägrar en framtid på
hotell eller något jobb utomlands. Båda har praktiserat
utomlands under sin tid på Aniaragymnasiet.

5

YRKESPROGRAM u

Yrkesprogram
Våra två yrkesprogram har ett nära samarbete med
arbetslivet. Det höjer kvalitén på utbildningarna som
är nära verkligheten. Det ökar också dina möjligheter
att få arbete efter gymnasieskolan.

APL
Du som läser ett skolförlagt yrkesprogram har minst 18
veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på olika
arbetsplatser.

Truckförarutbildning
Vi erbjuder elever som vill, en truckförarutbildning
med behörighet A+B+D1. Med truckkort ökar din
anställningsbarhet inom branschen.

Högskolebehörighet
Du kan studera kurserna Sve/Sva2+Sve/Sva3 som
ger dig grundläggande behörighet till högskolan på
Hotell- och turismprogrammet, samt Sve/Sva3+Eng6
på Försäljnings- och serviceprogrammet. Vissa kurser är
redan inlagda inom programfördjupningen.
Det finns även möjlighet att läsa in vissa kurser som
krävs för särskild behörighet. Prata med vår studie- och
yrkesvägledare så får du hjälp med vad som gäller om
du vill söka till högskola eller universitet.
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HOTELL- & TURISMPROGRAMMET
Turism & Resor
FÖRSÄLJNINGS- & SERVICEPROGRAMMET
Försäljning & Service
FÖRSÄLJNINGS- & SERVICEPROGRAMMET
Logistik

HT

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

TURISM
& RESOR

TURISM & RESOR
Hotell- och turismprogrammet – Turism och
resor förbereder dig för en framtid inom världens

största näring och den snabbast växande branschen
i Sverige. Här får du goda möjligheter att få jobb
direkt efter gymnasiet och samtidigt skaffa dig en
grund för vidare studier vid universitet och högskola.
Detta är utbildningen för dig som vill arbeta med
resor, människor och spännande kulturella möten.
Du får en bred kunskap inom service, evenemang och
ledarskap.

Framtida jobbmöjligheter
I framtiden hittar vi dig kanske som
flygvärdinna i Asien, reseledare i Grekland,
dykinstruktör vid Stora Barriärrevet,
receptionist på stadens hotell eller som
turistinformatör i Göteborg.

TURISM & RESOR
•
•
•
•

Yrkesexamen
Möjlighet till grundläggande
behörighet
Praktik i 18 veckor i Sverige eller
utomlands.
UF - Ung företagsamhet

Mer information: syv@aniaragymnasiet.se

Praktik
På Hotell- och turismprogrammet gör du 18 veckors
praktik på både nationella och internationella företag
inom branschen, t ex på turistbyrå, hotell eller som
reseguide. Under utbildningen får du även chans att
genomföra utlandspraktik i England eller Spanien.

Ung Företagsamhet
Sista året på gymnasiet får du lära dig hur man
startar och driver ett eget företag inom projektet Ung
Företagsamhet (UF).
Här knyts utbildningens delar ihop och du får
användning av de kunskaper du skaffat dig i årskurs 1
och 2 för att i mindre grupp ta fram affärsidé och omsätta
den i ett företag som du driver och sedan avvecklar.
Här får idéerna flöda fritt och man kan också välja att
medverka på UF-mässan och tävla om fina priser. “Det
roligaste jag har gjort”, säger många av eleverna efteråt.
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FS

FÖRSÄLJNING
& SERVICE

FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET
FÖRSÄLJNING & SERVICE

Försäljnings- och serviceprogrammet

Programinriktningskurser

Utbildningen ger dig både goda möjligheter till
ett jobb och att studera vidare på universitet och
yrkeshögskola.

Framtida jobbmöjligheter

Försäljning & service förbereder dig för att arbeta
med försäljning, kommunikation, marknadsföring och
service inom handelsbranschen. Detta är utbildningen
för dig som är social, trendkänslig och påhittig

Du läser en bred bas av ämnen och genomför praktik
som syftar till att ge dig de bästa förutsättningarna
för att vara attraktiv på arbetsmarknaden och kunna
välja de jobb och utbildningar du vill.

Service 2 100 p
Personlig försäljning 2 100 p
Inköp 2 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Praktisk marknadsföring 2 100 p
Handel specialisering 100 p
I Framtiden hittar vi dig kanske som butikschef
i en klädaffär, inköpare i en sportbutik,
orderadministratör för en nätbutik, som
säljare med världen som arbetsplats eller som
butikskommunikatör som skapar de snyggaste
skyltfönstren. Eller du kanske driver ditt eget
företag.

FÖRSÄLJNING & SERVICE
•
•

Praktik
Hos oss får du varje år minst sex veckors APL
(Arbetsplatsförlagt lärande) som anpassas efter
de kurser som läses. Vi har goda kontakter med
arbetsgivare i Göteborgsområdet, vilket ger dig
möjlighet att skaffa bra erfarenheter och kontakter för
att vara attraktiv på arbetsmarknaden och få möjlighet
att välja de jobb och utbildningar du vill. Under årskurs
2 och/eller 3 har du dessutom möjlighet att göra
praktiken i Säfsen eller i Spanien.

Ung Företagsamhet
Sista året får du lära dig hur man startar och driver
ett eget företag inom projektet Ung Företagsamhet
(UF). Här knyts utbildningens delar ihop och du får
användning av de kunskaper du skaffat dig i ettan och
tvåan för att i grupp ta fram en affärsidé och omsätta
den i ett företag som du driver och sedan avvecklar.
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•
•

Yrkesexamen
Möjlighet till grundläggande
behörighet till universitet och
högskolor
Praktik i 18 veckor i Sverige eller
utomlands.
UF - Ung företagsamhet

Mer information: syv@aniaragymnasiet.se

FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET
LOGISTIK

Försäljnings- och serviceprogrammet

Programinriktningskurser

Marketing & Management ger dig både goda
möjligheter till ett jobb och att studera vidare på
universitet och yrkeshögskola.

Framtida jobbmöjligheter

Logistik förbereder dig för att arbeta inom handeln
med marknadsföring, webb och ledarskap. Detta är
utbildningen för dig som är social, trendkänslig och
påhittig

Du läser en bred bas av ämnen och genomför praktik
som syftar till att ge dig de bästa förutsättningarna
för att vara attraktiv på arbetsmarknaden och kunna
välja de jobb och utbildningar du vill.

FS

FÖRSÄLJNING
& SERVICE

Service 2 100 p
Logistik 100 p
Godshantering 200 p
Inköp 2 100 p
Transport och spedition 100 +

I Framtiden hittar vi dig kanske som butikschef
i en klädaffär, inköpare i en sportbutik,
orderadministratör för en nätbutik, som
säljare med världen som arbetsplats eller som
butikskommunikatör som skapar de snyggaste
skyltfönstren. Eller du kanske driver ditt eget
företag.

LOGISTIK
•
•

•

Praktik
Hos oss får du varje år minst sex veckors APL
(Arbetsplatsförlagt lärande) som anpassas efter
de kurser som läses. Vi har goda kontakter med
arbetsgivare i Göteborgsområdet, vilket ger dig
möjlighet att skaffa bra erfarenheter och kontakter för
att vara attraktiv på arbetsmarknaden och få möjlighet
att välja de jobb och utbildningar du vill. Under årskurs
2 och/eller 3 har du dessutom möjlighet att göra
praktiken i Säfsen eller i Spanien.

•

Yrkesexamen
Möjlighet till grundläggande
behörighet till universitet och
högskolor
Praktik i 18 veckor i Sverige eller
utomlands.
UF - Ung företagsamhet

Mer information: syv@aniaragymnasiet.se

Ung Företagsamhet
Sista året får du lära dig hur man startar och driver
ett eget företag inom projektet Ung Företagsamhet
(UF). Här knyts utbildningens delar ihop och du får
användning av de kunskaper du skaffat dig i ettan och
tvåan för att i grupp ta fram en affärsidé och omsätta
den i ett företag som du driver och sedan avvecklar.
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM u

Högskoleförberedande program
ger dig de kunskaper du behöver för att klara av
fortsatta studier på högskola eller universitet.

Grundläggande behörighet
Att studera på högskolan eller universitetet kräver stort
personligt ansvar och självständighet. Vi lägger upp
undervisningen så att du på bästa sätt utvecklar dessa
egenskaper.

Särskild behörighet

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Beteendeveteskap

EKONOMIPROGRAMMET
Juridik

EKONOMIPROGRAMMET
Ekonomi

Det är en fördel om du redan på gymnasieskolan blir
behörig till de utbildningar på högskola och universitet
som du vill söka. Vår studie- och yrkesvägledare hjälper
dig med information om vilka kurser du bör läsa.

Språk
Du kan välja flera olika språk. Vi erbjuder exempelvis
tyska, franska och spanska både som nybörjarspråk och
fortsättningsspråk.

Meritpoäng
Du erbjuds möjligheten att läsa kursen engelska 7
och moderna språk 3-4. Allt för att du ska få maximala
meritpoäng.
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

BETEENDE
VETENSKAP

BETEENDEVETENSKAP
Samhällsvetenskapsprogrammet
förbereder dig för fortsatta studier på universitet
och högskola. Detta är utbildningen för dig som
är intresserad av människor, samhällsfrågor och
internationella relationer.
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig förståelse
för vad som formar och påverkar människan, både
som individer och som gruppmedlemmar, ur ett såväl
nationellt som internationellt perspektiv.

Ett samhällsprogram med nära
koppling till arbetslivet!
Aniaragymnasiet har ett stort nätverk där vi
har kontakt med olika företag som arbetar
med socialt arbete. Detta gör det möjligt för
dig som elev att delta i projekt där du får reda
på hur det faktiskt är att jobba inom socialt
arbete, vilket också ökar möjligheten att få
jobb direkt efter gymnasieutbildningen.

BETEENDEVETENSKAP
•
•
•

Gymnasieexamen
Grundläggande behörighet
Meritpoäng för Engelska 7 och
Moderna språk steg 3-4

Mer information: syv@aniaragymnasiet.se

Framtida jobbmöjligheter
När du är klar med gymnasieutbildningen
och med eventuella vidare studier kanske
du jobbar som arbetsterapeut, journalist,
samhällsvetare, lärare, statsvetare, jurist, polis,
hr-manager, marknadsförare, socionom eller
psykolog.

Inriktning Beteendevetenskap
På Aniaragymnasiet erbjuder vi
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen
Beteendevetenskap, där du kommer att fördjupa dina
kunskaper om det mänskliga tänkandet och varför vi
människor agerar, tänker och kommunicerar som vi gör.
I inriktningen Beteendevetenskap ingår kurserna
Kommunikation (100p), Ledarskap och organisation
(100p), Psykologi 2 (50p), Samhällskunskap 2 (100p)
och Sociologi (100p) ingår.
Skolan har också en fördjupad profil riktad mot socialt
arbete – mot att hjälpa de mest utsatta i vårt samhälle.
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EK
JURIDIK

EKONOMIPROGRAMMET
JURIDIK

Ekonomiprogrammet - Juridik

Framtida jobbmöjligheter

ger dig bred kunskap om juridik och om
rättsordningens betydelse i ett demokratiskt
samhälle och hur den påverkas av internationell rätt.

En gymnasieutbildning som berör ekonomi
banar väg för eftergymnasiala utbildningar
på högskola eller universitet där du bl.a.
kan studera till jurist, domare, åklagare,
civilekonom, inköpare, marknadsförare,
revisor, psykolog, socionom, lärare,
studievägledare, arbetsterapeut, dietist,
sjuksköterska, djursjukvårdare, tandhygienist,
logoped, trädgårdsingenjör, skogstekniker
eller sjukgymnast.

Inriktningen ska utveckla förmågan att analysera och
bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor
och juridiska metoder.

JURIDIK
•
•
•

Gymnasieexamen
Grundläggande behörighet
Meritpoäng för Engelska 7 och
Moderna språk 3-4

Mer information: syv@aniaragymnasiet.se

Inriktning Juridik
Funderar du på att bli civilekonom, affärsjurist, advokat,
åklagare eller domare? Genom att läsa inriktningen
juridik kommer du att få en bred utbildning som
förbereder för studier på universitetet.
Kunskaper inom juridik är alltid efterfrågat på
arbetsmarknaden och du kommer få stor användning
för juridiken i ditt vardagliga liv.
Här kommer du att få lära dig att analysera och lösa
juridiska problem. Du får en inblick i den svenska
rättsordningen och affärsrätt genom att delta i olika
projektarbeten och det anordnas studiebesök i
rättssalar där du får ta del av hur jurister, åklagare,
advokater och domare arbetar.
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EK

EKONOMIPROGRAMMET
EKONOMI

EKONOMI

Ekonomiprogrammet - Ekonomi

Framtida jobbmöjligheter

förbereder dig för fortsatta studier på universitet
och högskola. Detta är utbildningen för dig som
vill arbeta med att leda, utveckla och organisera
verksamheter med bred kunskap om ekonomi,
marknadsföring och ledarskap.

Efter genomförda högskole- eller
universitetsstudier hittar vi dig kanske
som civilekonom, revisor, logistiker,
verksamhetsutvecklare, inköpare,
marknadsförare, psykolog, socionom, lärare,
studievägledare, arbetsterapeut, dietist,
sjuksköterska, djursjukvårdare, tandhygienist,
logoped, trädgårdsingenjör eller sjukgymnast.

Oavsett vad du vill jobba med i framtiden har du
nytta av att kunna ekonomi.

EKONOMI
•
•
•
•

Gymnasieexamen
Grundläggande behörighet
Meritpoäng för Engelska 7 och
Moderna språk 3-4
UF - Ung företagsamhet

Mer information: syv@aniaragymnasiet.se

Inriktning Ekonomi

Ung Företagsamhet

På Aniaragymnasiet erbjuder vi inriktningen Ekonomi
där du specialiserar dig mot ekonomi, ledarskap och
marknadsföring.

Genom konceptet Ung Företagsamhet lär
du dig att starta och driva ett eget företag,
antingen själv eller med andra elever. Du tar
fram en produkt som du själv köper in eller
tillverkar, marknadsför och säljer. Du får också
möjlighet att delta på UF-mässan och där
träffa andra företag och tävla om många olika
priser. De bästa företagen går vidare till både
SM och EM. “Det roligaste jag gjort i skolan”,
säger många.
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INTERNATIONALISERING
ERASMUS+
Erasmusprojekt

Programmet bidrar till skolutveckling samt breddade
och fördjupade kunskaper bland personal och elever
genom internationella erfarenheter.

Gemensamt för alla utbyten är att
erfarenheter och kunskaper mellan européer
delas och bidrar till ökad samhörighet
över nationsgränserna. För våra elever kan
utbyten innebära ökad anställningsbarhet,
ökad motivation till vidare studier, ökad
interkulturell förståelse, förbättrade
språkkunskaper och ökad självtillit med mera.

Erfarenheterna ger de unga bra
förutsättningar inför framtida arbetsliv. Många
elever som deltagit i Erasmusprojektet kan
vittna om positiva erfarenheter som gjort stor
skillnad i deras liv.
Elever i yrkesförberedande program har
möjlighet att göra sin APL utomlands och på
det sättet breda sina kunskaper och kontakter.
Genom finansiering från Erasmus+ mobilitet kan
Aniaragymnasiet erbjuda sina elever, studerande,
lärare och annan personal fördjupade kunskaper och
breddat lärarande genom att studera, praktisera eller
kompetensutveckla sig i ett annat land.

Elever i högskoleförberedande program
erbjuds en skolresa utomlands i samband att
de skriver sina gymnasiearbeten för att få ett
större perspektiv om olika samhällsfrågor som
de skriver om.

Medfinansieras av
Europeiska unionen
14
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VAD TYCKTE ELEVERNA?

JULIA

Arbetar idag på SJ i VIP
Loungen och resebutiken på
Centralstationen i Göteborg
Anledningen till att jag valde
Aniaragymnasiet var att skolan
är liten och att den hade just det
program som jag ville läsa. Under
mitt sista år praktiserade jag på
SJ VIP Lounge - Centralstationen i
Göteborg. Praktiken ledde till ett
jobb, som jag fortfarande har kvar.

FELICIA

ANTON

Arbetar idag som flygvärd på SAS
Redan när jag var på Öppet Hus på
Aniara, sa magkänslan, att det här
är helt rätt. Det är en väldigt mysig
skola, mitt i centrala Göteborg.

I årskurs 2 fick vi i klassen bilda ett
eget hotell för en dag. Alla jobbade
inom olika delar på hotellet och
planerade ett event på skolan. Så
småningom kom den efterlängtade
studenten, som var bland de
roligaste jag upplevt, då hände det
en massa kul saker.

Jag tyckte om att skolan erbjöd
mycket praktik varvat med
studierna. Det är fantastiskt
nyttigt att få möjlighet komma
ut i arbetslivet och känna på hur
det känns att jobba på riktigt!
Under praktiken kunde jag skapa
kontakter för framtiden.

Innan jag började på gymnasiet så
hatade jag att prata inför grupp,
idag har jag absolut inga problem
med det. Tack vare att lärarna la
upp arbetet på ett bra sätt, kände
jag mig trygg genom hela skolan.
Det har jag stor nytta av inom
turismbranschen idag.

Lärarna var duktiga och de lärde ut
på ett bra sätt. Det var aldrig tråkigt
att höra på lärarnas berättelser
om sina egna erfarenheter från
arbetslivet.

Jag kan varmt rekommendera
Aniaragymnasiet till nya elever!

Aniaragymnasiet är en liten skola
vilket gör att du får bra kontakt
med lärarna och de andra eleverna.
Det är en mycket bra skola mitt i
stan!

Arbetar idag som Night Manager
på Hotell Malmen i Stockholm
När jag tänker tillbaka på åren som
elev på Aniaragymnasiet minns
jag mitt fina kompisgäng och hur
kul vi hade med lärarna. Det fanns
aldrig tid att ha tråkigt och det var
fantastiskt att gå i en skola mitt i
centrala Göteborg!
Lärarna var väldigt duktiga och
undervisade med en stor portion
humor. Om vi kämpade och
höll oss motiverade, så blev vi
uppmuntrade och belönades.
Genom skolan samarbetade vi med
Stena Line och sista året fick vi åka
på en kryssning till Skagen med
brunch på båten och en kväll på
Fredrikshamns badhotell.
Mitt sista år på skolan praktiserade
jag på en ö i västra Karibien. Efter
studenten fortsatte jag att jobba
som General Manager på denna
dykresort, där jag också var med
och öppnade en bar och en
restaurang.
Jag ville lära mig så mycket som
möjligt inom turism, därför valde
jag Aniaragymnasiet!
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Den lilla skolan mitt i centrala Göteborg
Du hittar oss på Kyrkogatan 46 i Göteborg, mitt emot NK, i samma hus som Cervera.
Runda hörnan vid Cervera in på Kyrkogatan så finns vi i första porten på höger sida.

Välkommen till oss!

EKONOMI | SAMHÄLL | TURISM | FÖRSÄLJNING

Aniaragymnasiet | Kyrkogatan 46 | 411 15 Göteborg | 031-13 19 90
info@aniaragymnasiet.se | www.aniaragymnasiet.se | facebook.com/Aniaragymnasiet | instagram.com/Aniaragymnasiet

