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Känner du till Odenplansgymnasiet sedan tidigare? 
Skolan grundades 2012 och ligger på Surbrunnsgatan 66 vid Odenplan. Vi är en förhållandevis 
liten skola med drygt 200 elever, vilket gör att vi känner varandra väl och har en familjär 
stämning i relationen mellan elev och lärare. Hos oss får du en gymnasietid i fräscha lokaler 
med hög datortäthet och engagerad personal.

På Odenplansgymnasiet kan du studera Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, 
information och kommunikation, Teknikprogrammet inriktning Informations- och medieteknik, 
Hantverksprogrammet inriktning Frisör eller Stylist samt olika Introduktionsprogram. Vi erbjuder 
våra elever matkort och en egen laptop under studietiden. 

Som skola ser vi det som vårt främsta uppdrag att förstå på vilken nivå du befinner dig idag och 
vilka färdigheter du vill utveckla, så att du kan få en kul och intressant gymnasietid, nå dina mål 
och hitta din roll på framtidens arbetsmarknad.

Nyfiken på att veta mer? Läs vidare i den här broschyren om det program du är 
intresserad av och surfa sedan in på våran hemsida. Där finns ytterligare information om hur vi 
arbetar inom de olika programmen + intervjuer med elever och lärare som ger sin bild av skolan.

Varmt välkommen!

VALKOMMEN
Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder dig 
för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Programmet utvecklar dina 
kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Inom de 
programgemensamma ämnena läser du kurser inom bl.a. psykologi, 
filosofi och moderna språk.

På inriktningen Medier, information och kommunikation lär du dig om 
hur olika medier fungerar och den visuella utformningens betydelse, 
från klassiska typsnitt till dagens lösningar för en snabbare 
kommunikation. I årskurs 2 läser du framförallt kurser inom 
journalistik, media, reklam, samhälle och kommunikation samt medieproduktion. Du får 
studera hur mediesamhället har utvecklats under de senaste hundra åren, från tidningar till 
radio, TV och internet. Hand i hand med mediesamhällets tekniska utveckling följer också för-
ändringar i hur reklam och marknadsföring ser ut och fungerar. Hur har branchen utvecklats 
och hur påverkar reklam oss idag? 

MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

På ett rent praktiskt plan lär du dig att arbeta i 
Adobes olika program. Du lär dig även om film, 
filmteknik och filmanalys, och får tillsammans 
med dina klasskamrater göra en egen kortfilm. 
En del av undervisningen berör också stillbild 
och hur man använder en systemkamera.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en 
bred bas med möjlighet att välja mellan många 
olika studieområden på universitet och hög-
skola. På inriktningen Medier, information och 
kommunikation får du en särskilt god grund för 
fortsatta studier inom till exempel journalistik, 
marknadsföring eller media- och kommunika-
tionskunskap.

För dig med 
intresse för samhällets 

utveckling, media 
& reklam! 

!
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Teknikprogrammet
INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder dig för fortsatta 
studier på något av landets högre lärosäten inom teknik och vetenskap, till exempel 
Kungliga Tekniska Högskolan eller Chalmers i Göteborg. Programmet utvecklar dina kunskaper 
inom teknik och teknisk utveckling. Kurserna inom programmet berör även teknikens roll i 
samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling.

Inom de programgemensamma kurserna fysik och kemi får du undersöka, beskriva och 
systematisera olika företeelser i naturen och lära dig göra kopplingar till tekniska processer. 
Matematik är en viktig byggsten inom teknikområdet och fungerar som ett språk och ett 
redskap för att du ska kunna förstå, uttrycka och analysera sammanhang.

Hantverksprogrammet
FRISÖR

Hantverksprogrammet inriktning Frisör är en utbildning för dig som har intresse för färg 
och form och vill använda dina händer i ett kreativt yrke. Inom de första frisörkurserna läggs 
grunden inom ämnet, du lär dig om tekniker och metoder som är vanligt förekommande 
på korta och långa hår, t.ex. tekniker inom föning och lock-/plattänger samt användning av 
styling- och hårvårdsprodukter. 

Under andra terminen i årskurs 1 får du din egen klippväska med saxar och verktyg som du 
använder under utbildningen. Längre in i utbildningen lär du dig metoder på mer avancerad 
nivå, såsom kombinerade och varierade klipp- och designtekniker samt färg- och struktur-
förändrande tekniker. Under slutet av årskurs 2 får du inom kursen Tradition och utveckling 
tillsammans med dina klasskamrater och eleverna på stylistinriktningen anordna en egen 
modevisning. Stylisterna sminkar och stylar modellerna och du och dina klasskamrater på 
frisörinriktningen ordnar frisyrerna.

Många frisörer startar eget företag efter utbildningen 
och därför är entreprenörskap och försäljning en 
viktig del i kursinnehållet. Du lär dig grunderna för 
företagande, marknadsföring och att skapa och 
behålla en kundkrets. Det finns även möjlighet att 
läsa in de kurser som ger grundläggande behörighet 
till högskolan. Under dina år på skolan ingår minst 15 
veckors praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL) på en 
riktig frisörsalong. 

Efter avslutad gymnasieutbildning är det möjligt 
att börja arbeta direkt men det är även en god 
idé att fortsätta som lärling på en frisörsalong 
tills du har tillräckliga kunskaper för att göra ditt 
yrkesprov och få ditt gesällbrev. Du kan även söka 
till yrkeshögskolan och genom den nå fram till ditt 
gesällbrev. 

Du får med dig en 
yrkesexamen & 

blir behörig 
till högskolan!

Inom inriktningen Informations- och 
medieteknik får du kunskaper inom 
informations-, kommunikations- och 
medieteknik. Du läser kurser inom 
datorteknik, programmering
och webbutveckling. Inom program-
fördjupningen kan du välja mellan 
flera kurser, bl.a. nätverksteknik och 
ytterligare kurser i programmering 
och webbutveckling. 

Du får självklart 
tillgång till 

en egen laptop 
under studietiden!



Hantverksprogrammet
STYLIST

Stylistinriktningen på Odenplansgymnasiet riktar sig till dig som har ett brinnande intresse 
för make up och styling. Du trivs i sociala sammanhang och tycker om att träffa nya människor. 
På inriktningen utvecklar du din kreativa sida och läser bland annat kurser i make up, stil- och 
färganalys, hårstyling samt tradition och utveckling. Teori varvas med praktik på ett naturligt 
sätt då du under två dagar i veckan praktiserar dina kunskaper i skolans egen salong och 
make up-rum. 

En klassisk lektion startar vanligtvis med en genomgång av dagens moment följt av att din 
stylistlärare praktiskt demonstrerar vad ni ska arbeta med under dagen, t.ex. hur man lägger 
perfekta ögonbryn. Under andra terminen i årskurs 1 får du din egen make up-väska, som blir 
en central del av din utbildning i hantverksprocessen. 

Kursinnehållet utbildar dig bland annat i att lägga brud- och fest make up samt make up för 
olika medier såsom TV, reklamfoto och modefoto. Under slutet av årskurs 2 får du tillsammans 
med dina klasskamrater och eleverna på frisörinriktningen anordna en egen modevisning. 
Arbetet innebär att du får ta del av alla delar kring hur man håller en visning, från att ta in 
modeller, skaffa sponsorer, marknadsföra eventet och ordna med musik och lokal.

Introduktionsprogram
PREPARANDUTBILDNING, PROGRAMINRIKTAT
INDIVIDUELLT VAL, YRKESINTRODUKTION,

INDIVIDUELLT ALTERNATIV & SPRÅKINTRODUKTION

På introduktionsprogrammen får du en individuell poängplan/studieplan beroende på vilket 
introduktionsprogram du går och mot vilket yrke du inriktar dig emot. 

Preparandutbildning ger dig behörighet till ett nationellt program, antingen högskole-
förberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad 
och snabbt vill bli behörig.

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett 
nationellt yrkesprogram. För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra 
andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett 
yrkesprogram. Du ska på programmet få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig 
att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ är en individuellt utformad utbildning som kan pågå i mer än ett år 
för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram. Du läser de grundskoleämnen som krävs för 
behörighet och programmet kan även innehålla praktik och gymnasieämnen. Efter att ha läst 
individuellt alternativ ska du kunna gå vidare till antingen yrkesintroduktion, arbetsmarknaden 
eller annan fortsatt utbildning.

Under hela utbildningen tränar du dina färdigheter 
på såväl dina klasskamrater som riktiga kunder 
och har minst 15 veckors praktik på salong (APL, 
arbetsplatsförlagt lärande). Det är många stylister 
som startar eget företag efter utbildningen och 
därför är entreprenörskap en viktig del av kurs-
innehållet. Det finns även möjlighet att läsa in 
grundläggande högskolebehörighet. Efter avslutad 
gymnasieutbildning är det möjligt att börja arbeta 
direkt men det är även en god idé att fortsätta 
som lärling på en salong tills du har tillräckliga 
kunskaper för att göra ditt yrkesprov och få ditt 
gesällbrev.

Du får en egen make
up-väska och kan läsa
in grundl. behörighet 

till högskolan.

 Kontakta oss så berättar 
vi mer & hjälper dig 

komma fram till vilket 
alternativ som passar dig.

Språkintroduktion riktar sig till dig som nyligen 
anlänt till Sverige och behöver mer träning i det 
svenska språket för att kunna nå målen i svenska 
som andraspråk. Utbildningen kan även innehålla 
ämnen från grundskolan som behövs för behörighet 
samt gymnasiekurser.



Odenplansgymnasiet • Surbrunnsgatan 66 • 113 27 Stockholm
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FUNDERINGAR?
Kontakta gärna oss om du har 

några frågor kring våra utbildningar eller 
vill komma och besöka oss.


