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Vi finns i Stenungsund

Munkeröds Utbildningscenter i Stenungsund
veckor har du praktik och får tillämpa dina
kunskaper i en blomsteraffär (APL). Floristyrket är ett yrke där du kombinerar kreativt
blomsterskapande med färg, design och
formgivning!
Som alternativ inom hantverksprogrammet
finns gymnasial lärlingsutbildning. Lärlingsutbildningen innebär att minst 50 procent
av utbildningen sker på en eller flera
arbetsplatser. De teoretiska ämnena läses
på skolan.
Är du inte behörig till floristprogrammet
finns det tre introduktionsprogram,
Preparandutbildning, Programinriktat
individuellt val/PRIV samt Yrkesintroduktion.
Titta mer om alternativen på vår hemsida.

ES - Estetiska programmet,
Munkeröds Utbildningscenter är en fristående skola med små
klasser och engagerade lärare. Skolan är liten, trygg och trivsam
och ligger i Stenungsund. Undervisningen bedrivs i stora och
ljusa lokaler. Närheten till skog och mark är värdefull då naturen
är en given inspirationskälla för våra elever. Du arbetar med
praktiskt skapande under 2 - 2½ dag i veckan!
Observera att alla våra program är universitetsförberedande.
Estetprogrammet t.ex är universitetsförberedande i sitt
grundutförande. När det gäller hantverksprogrammet
och introduktionsprogrammen kan vi göra de ändringar/
kompletteringar som behövs. Vill du veta vilka justeringar detta
är; se på vår hemsida.
Vi tar emot elever från hela landet och elever med
funktionshinder. Behöver du boende kan vi hjälpa till.
Inackorderingstillägg söks från CSN.
Vi har programmen för dig som är intresserad av att arbeta
inom kreativa och skapande yrken med omväxlande
arbetsuppgifter. Programstrukturer kan du se på vår hemsida:
www.floristutbildning.se och/eller www.estetutbildning.se.

Våra program
• Hantverksprogrammet, inriktning Florist
• Hantverksprogrammet, lärling Florist
• Estetiska programmet, inriktning Bild och Formgivning.
• Introduktionsprogrammen: Preparandutbildning,
Programinriktat individuellt val/PRIV, Yrkesintroduktion
samt Språkintroduktion

HV - Hantverksprogrammet

Florist

Yrkesprogrammet passar dig som är intresserad av ett kreativt
och skapande yrke med omväxlande arbetsuppgifter. Vi är en
av de äldsta blomsterskolorna i Sverige.
Hos oss får du en yrkesexamen som ger behörighet till
yrkeshögskolan, med möjligheten att komplettera för
behörighet till universitets- och högskolestudier. Du arbetar
med praktiskt skapande under 2 ½ dag i veckan. Den
huvudsakliga undervisningen bedrivs på skolan, men under 15

bild och form

Vårt estetiska program är ett modernt högskoleförberedande
program där du får utveckla din kreativa förmåga, möjlighet
till eget bildskapande och formexperimenterande. Du arbetar
2 dagar i veckan med skapande ämnen. Vi har en etablerad,
yrkesverksam konstnär knuten till vår verksamhet. Skolans
lärare är kunniga och engagerade och arbetar för att du ska
få utveckla dina idéer, skaparglädje och kreativitet. Du får en
högskoleförberedande examen som ger dig grundläggande
behörighet till universitets- och högskolestudier.
Är du inte behörig så finns ett introduktionsprogram,
preparandutbildningen där man under ett år förbereder sig till
det estetiska programmet.

Introduktionsprogrammen
Saknas fullständiga betyg erbjuder vi tre introduktionsprogram:
• Preparandutbildning: För dig som saknar ett eller flera av
de godkända betyg som krävs för behörighet till de nationella
programmen/yrkesprogrammen. Elever som uppnår behörighet
till ett nationellt program under läsårets gång antas till ett
nationellt program.
• Programinriktat individuellt val/PRIV: På Munkeröds
Utbildningscenter har du möjlighet att påbörja studierna på vårt
nationella yrkesprogram även om du saknar behörigheten. För
att kunna söka måste du vara godkänd 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: Om du saknar behörighet
till vårt yrkesprogram (hv florist) så är du
behörig till vårt program yrkesintroduktion.
Yrkesintroduktionen syftar till att förbereda eleven
för ett yrkesprogram (hv florist) eller att eleven skall
kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
• Språkintroduktion: Programmet riktar sig till
invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige
och ger en utbildning med tyngdpunkt i det
svenska språket för att möjliggöra att fortsätta till
gymnasiet eller annan utbildning.
På våra introduktionsprogram läser du alla kurser
tillsammans med de andra i klassen samtidigt som
du läser för godkänt betyg i grundskolekursen/
erna.

Därför ska du välja vår skola!
Engagerade och kunniga lärare • Liten trivsam
skola • Högskolebehörighet • Riksintag • Hög
lärartäthet • Lärlingsutbildning • Boende • God
mat från eget kök • Frukost med hemmabakat
bröd.
Munkeröds Utbildningscenter är friskolan med
hög kreditvärdighet. Det har varit mycket skriverier,
diskussioner, skandaler m.m. i olika medier
gällande trovärdigheten för dagens skolor och
gymnasieskolor. Med det i åtanke vill vi helt kort
och koncist belysa hur vår skola fungerar.
Skolan drivs av samma ägare sedan starten
1991. Vi har inga riskkapitalägare. Vi jobbar
långsiktigt och för oss är det viktigt att vinsten
investeras tillbaka i skolan. Detta märks på

gymnasieutbildningen genom att vi satsar
på bra utbildning, fina lokaler, bra mat till
eleverna (eget kök), riktig skolhälsovård,
speciallärare och stödundervisning
för alla elever som behöver. Vi finns
på Mejselvägen 2 i Stenungsund (intill
Besikta bilprovning).

Munkeröds Utbildningscenter i Stenungsund

Kuriosa
• Frukost och lunch på skolan
från eget kök
• Läxhjälp
• Liten skola med små klasser
• Hög lärartäthet

• Anpassad undervisning
• Ämnesintegrering
• Lugn och trygg miljö
• Boende i elevlägenheter
• Riksintag

Våra program
Yrkesprogram
• Hantverksprogrammet, inriktning florist,
lärling florist
Högskoleförberedande program
• Estetiska programmet, inriktning bild
och formgivning
Introduktionsprogram
• Preparandutbildning
• Programinriktat individuellt val/PRIV
• Yrkesintroduktion
• Språkintroduktion
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Kontaktuppgifter
Lisbeth Minborg, verksamhetschef, tfn: 0303-69040
lisbeth.minborg@floristutbildning.se
Mikael Örtendahl Glimmerskog, tfn: 0303-69040
info@munkerodsgy.se • info@floristutbildning.se
Magnus Sundberg, tfn: 0303-69040
info@munkerodsgy.se
Munkeröds Utbildningscenter
Mejselvägen 2 • 444 32 Stenungsund
Telefon skolan: 0303-69040
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HV - Florist

Programstruktur

ES - Bild och Form

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5			100
Historia 1a1			
50
Idrott och hälsa 1			
100
Matematik 1a			100
Naturkunskap 1a1		
50
Religionskunskap 1		
50
Samhällskunskap 1a1		
50
Svenska 1, eller			
100
svenska som andraspråk 1
				600 p

Engelska 5				100
Engelska 6				100
Historia 1b				100
Historia 2b – kultur			
100
Idrott och hälsa 1				
100
Matematik 1b				100
Naturkunskap 1b				100
Religionskunskap 1			
50
Samhällskunskap 1b			100
Svenska 1				100
Svenska 2				100
Svenska 3				100
eller svenska som andraspråk 1-3
					1 150 p

Programgemensamma ämnen
Entreprenörskap			100
Hantverk – introduktion		
200
Tradition och utveckling		
100
				400 p

Inriktning florist
Florist 1				200
Florist 2				200
Material och miljö			
100
				500 p

Programfördjupning
Florist 3				200
Florist 4				200
Florist 5				200
Florist 6a			100
			
700 p

Programgemensamma ämnen
Estetisk kommunikation			100
Konstarterna och samhället		
50
					150 p

Inriktning bild & formgivning
Bild och form 1b				
100
Bild					100
Form					100
Bildteori					100
					400 p

Programfördjupning

Gymnasiearbete HV		
100
				100 p

Bild och form – specialisering		
100
Entreprenörskap				100
Formgivning 1				100
Formgivning 2				100
Formgivning 3				100
					500 p

Individuella val, 200 p

Gymnasiearbete

Florist 4 - specialisering		
50
Florist 5 - specialisering		
50
Florist 6b			
50
Bild och form 1b			
100
Engelska 6			100
Matematik 2a			100
Naturkunskap 1a2		
50
Psykologi 1			
50
Svenska 2			100
Svenska 3			100
Webbutveckling 1			100

Gymnasiearbete ES			100
					100 p

Gymnasiearbete

Totalt 2 500 poäng
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Individuella val, 200 p
Engelska 7				100
Matematik 2b				100
Psykologi 1				
50
Webbutveckling 1				100
Fler val kommer att erbjudas

Totalt 2 500 poäng

INTRESSEANMÄLAN
till gymnasieskolan läsåret 17/18

Ifylles av sökande
Efternamn, Förnamn			
Utdelningsadress

Personnummer

			Postnummer och ort

Telefon bostad (även riktnummer)

Mobil

Mailadress:
Nuvarande skola

			Klass		

			 										
			
			Estetiska programmet, Bild och formgivning
			Hantverksprogrammet mot Florist
						
			Lärlingsprogrammet mot Florist
			Preparandutbildning mot: 		Florist
			
			Programinriktat individuellt val/PRIV mot Florist

		

Estet

			Yrkesintroduktion mot Florist
			
			Språkintroduktion

			Jag har önskemål om boende på studieorten:

JA

NEJ

Denna intresseanmälan till gymnasieskolan läsåret 17/18 sänder du till oss.
Ansökan till gymnasieprogrammet lämnas som vanligt till intagningskansliet i din gymnasieregion.
Kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Datum och sökandes namnteckning

Reviderad 2016-12-12

Datum och förälders/vårdnadshavares namnteckning
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info@munkerodsgy.se • info@floristutbildning.se
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Frankeras ej
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