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INLEDNING

En tydlig grafisk profil är en viktig del i allt kommunikativt arbete. Identiteten eller 
varumärket handlar om mycket mer än en logotyp. Det blir allt viktigare att skilja ut 
sig från mängden och att kunna kommunicera sina kärnvärden tydligt och visuellt.

Leksands gymnasium verkar på en konkurensutsatt marknad och behöver synas. 
Målet med arbetet har varit att ta fram en tydlig grafisk profil som stärker skolans 
varumärke. Vi vill vara ett attraktivt val, en skola som elever vill gå på och föräldrar 
vill att deras barn ska välja.

Ett konsekvent och samanhållet visuellt uttryck bidrar till enhetlighet och ökad  
synlighet. Därför ska den grafiska profilen alltid följas när vi kommunicerar i ord 
och bild. Genom att följa den grafiska profilen skapar vi en tydlig kommunikation. 
Vi får en gemensam, varm, öppen och trovärdig röst.

Den grafiska manualen beskriver och visar hur den grafiska profilen ser ut. Den 
innehåller regler, anvisningar och praktiska tips för hur den grafiska profilen ska 
användas.

VARFÖR ÄR DEN GRAFISKA 
PROFILEN VIKTIG?
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KÄRNVÄRDEN

Leksands gymnasium  
är en skola som ger  
dig möjlighet att växa 
som människa  
och alla möjligheter  
att lyckas i livet.
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KÄRNVÄRDEN

I arbetet med den grafiska profilen har vi pratat mycket om vad Leksands  
gymnasium står för och vill förmedla. I det arbetet har vi tagit fram fem kärnvärden 
som sedan har legat till grund för det fortsatta profilarbetet.

Kärnvärdena är ett arbetsverktyg även när vi i framtiden jobbar med den visuella  
identiteten.

De kärnvärden vi valde för Leksands gymnasium: 

– INSPIRERANDE
– NYTÄNKANDE
– VARMT
– TRYGGT
– MODERNT

VÅRA KÄRNVÄRDEN
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LOGOTYP

En logotyp är en grafisk bild som representerat ett varumärke. Logotypen är en 
mycket viktig identitetsbärare och ofta är den det första intrycker omvärlden får. 

För Leksands gymnasium ville vi ta fram en logotyp som utstrålar stabilitet. Som  
är kraftfull utan att vara hård, modern utan att vara trendig. En logotyp som kan 
vara ett flexibelt verktyg i det kommunikativa arbetet.

Logotypens typografi bygger på typsnittet Heron Sans, men bokstäverna har  
arbetats om för att få en bättre ordbild. Till logotypen hör en symbol som är enkel 
och grafisk, känns modern men är hämtad ur lokal tradition.

Symbolen kan också användas som grafiskt element. När så sker bör logotypen utan 
symbol användas.

Symbolen får beskäras, men bör inte överanvändas. Inte mer än en per sida, eller 
eventuellt två om den ena finns med som en del av logotypen.

FÖRSTA INTRYCKET  
SÄTTER TONEN
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LOGOTYPEN
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LOGOTYP

TILLGÄNGLIGA VARIANTER

Förutom logotypen i original, med och utan symbol, finns en negativ version att 
använda på färgplatta och en enradig version att använda i undantagsfall.

När logotypen blir mindre än 4,5 cm bred bör varianten utan symbol användas, då 
symbolen blir svårläst i så små storlekar.
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LOGOTYP

HANDELS- OCH  
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

TEKNIKPROGRAMMET

LOGOTYP MED UNDERORDNAD INFORMATION

SAMPROFILERING

<--  Logotyp utan symbol

<--  Streck, 1 pkt

<--  Heron Sans Light 
22/26,4

När gymnasiet kommuniceras utåt ska även kommunens logotyp finnas med. Så här 
ska proportionerna se ut när de ligger bredvid varandra. Om logotypen ska användas 
tillsammans med en annan logotyp bör liknande avstånd användas.
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FÄRGER

Färger är en viktig del av vår värld. Vi människor uppfattar dem och reagerar på  
olika sätt när vi ser färger. Färger är också en viktig del av en grafisk profil. De skapar  
associationer och förmedlar budskap.

Leksands gymnasiums grafiska profil karaktäriseras av tre nyanser av blått.  
Den mörkblå färgen hämtas från Leksandsdräkten. Den kombineras med en modern 
och flexibel färgskala i ljusa och klara färger.

• Använd gärna den mörkblå färgen som bakgrund. 
•  Använd med fördel den mörkblå färgen till text, även brödtext, det ger ett mjukare 

intryck än den vanliga svarta.

VÅRA FÄRGER
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FÄRGER

CMYK
90 – 70 – 0 – 70

PMS 289 
RGB 20 – 32 – 71

CMYK
80 – 20 – 0 – 10

PMS 7689 
RGB 0–144–201

CMYK
55 – 5 – 0 – 0

PMS 297 
RGB 115–196–239

Glöm inte svart och vitt!  
De är också färger.

HUVUDFÄRGER

OBS!
Olika skärmar visar färger olika och olika 
skrivare skriver ut färger olika. Använd 
därför de uppgivna värdena och inte den 
här sidan som referenspunkt.
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FÄRGER

CMYK
40 – 0 – 50 – 0

PMS 2261 
RGB 170–210–154

CMYK
0 – 10 – 80 – 0

PMS 127 
RGB 255–223–67

CMYK
0 – 60 – 10 – 0

PMS 204 
RGB 240–135–170

CMYK
20 – 0 – 0 – 35

PMS 2163 
RGB 157–176–187

CMYK
10 – 0 – 0 – 5

PMS 657 
RGB 226–238–245

CMYK
40 – 60 – 0 – 0

PMS 2577 
RGB 168–119–178

CMYK
0 – 3 – 7 – 3

PMS 7604 
RGB 250–244–236

<--  Två färger speciellt fram-
tagna för att fungera som 
bakgrundsplattor. De ska 
aldrig användas i något 
annat än 100%.

KOMPLEMENTSFÄRGERHUVUDFÄRGER



14 GRAFISK MANUAL LEKSANDS GYMNASIUM

TYPOGRAFI

Typsnitten är en viktig del av vår grafiska profil. Vårt huvudtypsnitt
heter Heron Sans och är valt för sina estetiska och kommunikativa kvaliteter.

Heron Sans är ritat av den amerikanske typsnittsdesignern Cyrus Highsmith. Det är 
en kraftfull och välritad sanserif som finns i många skärningar. Den fungerar såväl  
i rubriker som i löpande texter.

Heron Sans ska användas i första hand, men alla kommer inte att ha tillgång till  
typsnittet då det kräver en licens. (Licenser kan köpas hos typenetwork.com.) För 
att underlätta arbetet har vi också ett alternativt typsnitt som heter Roboto och kan 
laddas ner gratis från Google Fonts:

https://fonts.google.com/specimen/Roboto

Till längre löpande texter använder vi samma typsnitt som Leksands kommun,  
Georgia. Ett klassiskt och tydligt seriftypsnitt som ger bra läsbarhet.

VÅRA TYPSNITT
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TYPOGRAFI

HERON SANS

Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Axim ipsae. Nam lation niet exero es et 
erspit, ulliaectur a ant ad quam et hil ipsum 
dis autest aspicim agnihil ignihitio dolupti 
ommolorios a cupta nienimo llaccum quam 
qui ommodita quaspe et rerempo rerrum 
et peribus, untia doloris volorem rest ut 
exero te volum inis as derume venientis 
perro quas acipsam ipicil exped quuntincte 
essit eosse vellabo. Et excea con pelibusam 
fugiandi ut exeris earum aliqui iuntur?

Molora qui blaborem fugit laccab ipicia nimi, 
sinciat isciaestis mil imus sum fugia nempe 
poremposame ex eum venduciissum ant alit 
ipsaecabo. 

Porectem doluptur mi, tem laceaquae 
maximus ad ulparum que volores mag-
nitat. Peribus, untia doloris volorem 
rest ut exero te volum inis as derume 
venientis perro quas acipsam.
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TYPOGRAFI

ROBOTO

Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Axim ipsae. Nam lation niet exero es 
et erspit, ulliaectur a ant ad quam et hil 
ipsum dis autest aspicim agnihil ignihit-
io dolupti ommolorios a cupta nienimo 
llaccum quam qui ommodita quaspe et 
rerempo rerrum et peribus?

Molora qui blaborem fugit laccab ipicia 
nimi, sinciat isciaestis mil imus sum 
fugia nempe poremposame ex eum. 

Porectem doluptur mi, tem laceaquae 
maximus ad ulparum que volores.
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TYPOGRAFI

Axim ipsae. Nam lation 
niet exero es et erspit, ulliaectur a ant 
ad quam et hil ipsum dis autest aspi-
cim agnihil ignihitio dolupti ommo-
lorios a cupta nienimo llaccum quam 
qui ommodita quaspe et rerempo 
rerrum et peribus, untia doloris 
volorem rest ut exero te volum inis as 
derume venientis perro quas acipsam 
ipicil exped quuntincte essit eosse 
vellabo. Et excea perum que con 
pelibusam fugiandi ut exeris earum 
aliqui iuntur?
Molora qui blaborem fugit laccab 
ipicia nimi, sinciat isciaestis mil imus 
sum fugia nempe poremposame ex 
eum venduciissum ant alit ipsaecabo. 
Porectem doluptur mi, tem laceaquae 
maximus ad ulparum que volores 
magnitat.
Aque volendaepta cus erio quam et 
facessequi omnis enihillab ipsam 
quat intiam nat omnihicatiae voles 
ide nonsendam volo cupti sus mag-
nam hicae consed min parchicient 
quiassimus saperum iliquo con res-
ciet ipsam eum quationem quidunt-
otam, eatur, cus, quam cusanderum 
rerum et maximus di berum dolorpo-
re quis pro quisintion eos millo et eos 
aperia in reribusdae voluptur sintiis 
doloribea dollatque voles dolora 
consed est exces molupiciis quas 
audipiet voluptas derspiduciis non-
sequias ni si berit dolorem volori quo 
quatem expeles enduciis pel ideles 
quas site ped ma culpa sed molupta 

quo cus rerorempore sum el ipsundu 
scipsum nias et qui od modipsum qui 
cumquas re nobit, omnihici nusa vol

Axim ipsae. Nam lation 
niet exero es et erspit, ulliaectur a ant 
ad quam et hil ipsum dis autest aspi-
cim agnihil ignihitio dolupti ommo-
lorios a cupta nienimo llaccum quam 
qui ommodita quaspe et rerempo 
rerrum et peribus, untia doloris
upta el exerum volende essit occabor 
molutem aut omnis destis descipit 
mod ut el expliqui que vendis aut 
odite sunt.
Am ra atur? Quist pe elesereria sim 
que nonecae voloris sequia quam 
fugia natio cullor reptat accusci 
conseque comnienem quistibus iur 
aut et explantur as re quam faci 
toreper ehentint atem remolenimet 
dolorro dolescium fugita quidesecte 
nobit andem fuga. Dolupidus est ilit 
estemodi tendae dolest ditaque dol-
uptas aut utasinum, tem etum idignis 
sed millore pellabo repudi simporae 
nonseque volorpor alitem faceseq 
uibus, quis sum et rem expeliciae vol-
upie nihillo ristrum coreper emost, 
sequibus.
Delitae is exerem alicips aniende vol-
uptae con et et ipsae volupta tquidu-
cia dios pliti beatisimus num, inciate 
et aceptat enis verum sit molore non 
porenem aut quae vitenectetur audis 
sedis pernates resecus et et litatur, 
corrum, num amusdae. 

Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!
Leksands gymnasium!

GEORGIA
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BILDMANÉR

Ett konsekvent bildtänk ger en tydligare profil. När vi kommunicerar med bilder 
väcker vi känslor och det är viktigt att tänka på hur vi speglar Leksands gymnasium  
i bild.

I all kommunikation ska vi sträva efter att bilderna ska vara:
• Av bra kvalitet. Annars ser det inte professionellt ut.
• Ljusa och rena.
• Positiva.

Vi vill förmedla en känsla:
• Av gemenskap.
• Av vad man får göra och hur det fungerar i skolan.
• För skolmiljön – det ska synas att vi är på just Leksands gymnasium.

När du tar bilder själv, tänk på det här:
• Sträva efter att ta ljusa bilder med klara färger.
• Porträtt brukar bli bäst utomhus i dagsljus.
• Ju färre saker du har i fokus desto bättre brukar bilden bli.

När du använder bilder:
• Använd bilder från verksamheten, inte allmänna genrebilder.
•  Tänk på kontrasten 

– i motiv 
– i avstånd, glöm inte detaljbilder 
– i storlek, låt något vara fokus på sidan, det ger stabilitet.

•  Använd gärna flera bilder tillsammans, så finns det fler möjligheter att jobba med 
kontrast och skapa dynamik i layouten.

  
Om du beställer bilder från fotograf:
• Var tydlig i din beställning. (Hellre övertydlig än otydlig.)
• Visa exempel på bilder som har samma känsla som den du är ute efter.
• Klaga om du inte får det du har beställt.

SKAPA DEN RÄTTA 
KÄNSLAN MED BILDER
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BILDMANÉR

– GLÄDJE
– KONTAKT

OBS!
Bilderna på den här sidan är exempel och 
kommer inte från Leksands gymnasium.
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BILDMANÉR

– ELEVER I FOKUS
– SKOLMILJÖ

OBS!
Bilderna på den här sidan är exempel och 
kommer inte från Leksands gymnasium.
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BILDMANÉR

– GEMENSKAP
– LOKALT

OBS!
Bilderna på den här sidan är exempel och 
kommer inte från Leksands gymnasium.
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TILLÄMPNINGAR

Nå din dröm! 
Här får du öva på dina instru-

ment, arrangera och kompo-

nera musik, ordna konserter 

och stå på scen. En stor del av 

utbildningen är förlegad till 

musikskolans helt nyrenovera-

de lokaler, alldeles intill gym-

nasiet.

Samtidigt som du får ägna dig 

åt det du älskar mest ger dig 

programmet en högskoleförbe-

redande utbildning. 

Mer information och ansökan:

www.leksand.se/leksands-

gymnasium

Försök använda den blå färgen som bakgrund i annonser och affisher. När det inte är 
möjligt att använda så mycket färg kan man med fördel lägga texten i blått i stället 
för svart. Det ger ett mjukare intryck och bibehåller den blå känslan.

ANNONSER
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TILLÄMPNINGAR

ÖPPET HUS 
Torsdag den 1 december 18–20

Varmt välkommen!

ÖPPET HUS 
Torsdag den 1 december 18–20 håller vi öppet för alla intres-serade. Kom och se lokalerna, träffa lärare och elever och ta en fika i vårt fina café.

Varmt välkommen!

Nå din dröm! Här får du öva på dina instru-ment, arrangera och kompo-nera musik, ordna konserter och stå på scen. En stor del av utbildningen är förlegad till musikskolans helt nyrenovera-de lokaler, alldeles intill gym-nasiet.

Samtidigt som du får ägna dig åt det du älskar mest ger dig programmet en högskoleförbe-redande utbildning. 

Mer information och ansökan:www.leksand.se/leksands-gymnasium
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TILLÄMPNINGAR

Hos oss är scenen  din – på skoltid
Älskar du att sjunga och spela instrument både individuellt och i grupp?

Då är estetiska programmet på Leksands gymnasium med inriktning musik något för dig!
Här får du öva på dina instru-ment, arrangera och kompo-nera musik, ordna konserter och stå på scen. En stor del av utbildningen är förlegad till musikskolans helt nyrenovera-de lokaler, alldeles intill gym-nasiet.

Samtidigt som du får ägna dig åt det du älskar mest ger dig programmet en högskoleförbe-redande utbildning. Kan det bli bättre?
Mer information och ansökan till Estet:
www.leksand.se/leksands-gymnasium

CHARLIE JOHANSSON

lärare, matematik

charlie.johanss
on@leksand.se • 070-667 35 84
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TILLÄMPNINGAR

Nå din  
dröm! 

Nå din  
dröm! 

Här får du öva på dina 
 instrument, arrangera och 
komponera musik, ordna 
konserter och stå på scen. 

En stor del av utbildningen 
är förlegad till musikskolans 

helt nyrenoverade lokaler, 
alldeles intill gymnasiet.

Välkommen!

Här får du öva på dina 
 instrument, arrangera och 
komponera musik, ordna 
konserter och stå på scen. 

En stor del av utbildningen 
är förlegad till musikskolans 

helt nyrenoverade lokaler, 
alldeles intill gymnasiet.

Välkommen!

Symbolen kan med fördel  
brytas ut från loggan och ta 
plats. Den får beskäras.
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TILLÄMPNINGAR

ÖPPET HUS 
Torsdag den 1 december 18–20
Varmt välkommen!

ÖPPET HUS 
Torsdag den 1 december 18–20
Varmt välkommen!
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TILLÄMPNINGAR
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TILLÄMPNINGAR

Profilprodukter ska vara väl genomtänkta och användbara. När produkten har en 
annan färg än blå ska symbolen alltid vara blå. När produkten är blå kan symbolen 
vara vit eller blå.

PROFILPRODUKTER
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TILLÄMPNINGAR
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KATALOGEN

LEKSANDS GYMNASIUM 2017–2018  3  

INNEHÅLL
Får vi hjälpa dig nå din dröm? 

2
Välkommen till Leksands gymnasium 4

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAMEkonomiprogrammet 
6

Estetiska programmet 
8

Naturvetenskapsprogrammet 
10

Samhällsvetenskapsprogrammet 
12

Teknikprogrammet 
14

IDROTTSUTBILDNINGARLokal idrottsutbildning 
16

baseboll- och softbollakademin 
18

Nationellt godkänd idrottsutbildning 19
Flygbild öber gymnasiets läge i leksand 20
Bildcollage 

22
YRKESPROGRAMBarn- och fritidsprogrammet 

24
Handels- och administrationsprogrammet 26
Hantverksprogrammet 

28
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 30
Gymnasial lärlingsutbildning 

32Introduktionsprogram 
34

Gymnasiesärskola 
36

Elevhälsan 

38
Välkommen till oss! 

39
Kontaktuppgifter 

40LEKSANDS GYMNASIUM 2017–2018  1  2017–2018

Katalogen är en viktig del av gymnasiets marknadsföring och här ska den nya  
profilen prägla formen och innehållet.

Här är det extra viktigt att tänka på hur bilderna ser ut och att de speglar skolans 
verksamhet, miljö och elever på ett positivt sätt. Den som bläddrar i katalogen ska 
få en känsla av hur det är att gå på Leksands gymnasium och vilja vara en del av den 
gemenskapen.

Se exempelsidorna i fullformat längst bak i manualen.

PROFILEN I PRAKTIKEN
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KATALOGEN

LEKSANDS GYMNASIUM 2017–2018  

LEKSANDS GYMNASIUM 2017–2018  

4  

5  

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET, NV

Läkare, veterinär, ingenjör– bli vad du vill på natur 
Naturvetenskapsprogrammet öppnar dörrarna till de  flesta utbildningarna på universitet och högskolor. I dina  

studier får du till stor del arbeta laborativt, både i skolan  
och i närmiljön runt skolan.
På den naturvetenskapliga institutionen finns laborationssalar där du har fysik, 

kemi och biologi. På skolan finns även ett växthus som används i biologin. Teore-

tiska studier blandas med laborationer och du får möjlighet att arbeta med modern 

laborationsutrustning i skolan och ute på exkursioner.
I dina studier får du lära dig hur djur, människor och växter fungerar och hur 

allt hänger samman. Du utvecklar din förmåga att se samband mellan teori och 

laborativa resultat samt lär dig använda matematiken som ett hjälpmedel i kemi, 

biologi och fysik.

Moderna språkI din utbildning ingår moderna språk. Vi erbjuder flera språk, antingen på skolan 

eller via datorn inom vårt samarbete mellan Dalarnas kommuner.Aktiv elevföreningPå programmet finns också en aktiv elevförening där du tillsammans med andra 

elever får möjlighet att utveckla dina intressen i de naturvetenskapliga ämnena.
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 pEngelska 5 

100 pEngelska 6 
100 pHistoria 1b 
50 pIdrott och hälsa 1 

100 pMatematik 1c 
100 pMatematik 2c 
100 pMatematik 3c 
100 pReligionskunskap 1 
50 pSamhällskunskap 1b 
50 pSvenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 pSvenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 pSvenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 pProgramgemensamma ämnen 450 pBiologi 1 

100 pFysik 1a 
150 pKemi 1 
100 pModerna språk 
100 pInriktning: Naturvetenskap 400 pBiologi 2 

100 pFysik 2 
100 pKemi 2 
100 p

Matematik 4 
100 pProgramfördjupning 

200 pModerna språk/fördjupning  naturvetenskapligt ämne 
100 pFördjupning naturvetenskapligt ämne 100 pInriktning: Naturvetenskap och samhälle 300 pBiologi 2 

100 pGeografi 1 
100 pSamhällskunskap 2 
100 pProgramfördjupning 

300 pKemi 2 
100 pModerna språk/fördjupning  naturvetenskapligt ämne 

100 pFördjupning naturvetenskapligt ämne 100 pIndividuellt val 
200 pGymnasiearbete 
100 pTotalt: 

2500 p

” Jag vill absolut plugga vidare efter gymnasiet och det känns skönt att veta att alla möjligheter är öppna.”

Johanna SvenssonNaturvetenskap och samhälle
Examen 2017

I dina studier får du lära dig hur djur, människor och växter fungerar och 
hur allt hänger samman.

På den naturvetenskapliga institutionen finns laborationssalar där du har fysik, kemi och biologi. Du utvecklar din förmåga att se samband mellan 

teori och laborativa resultat samt lär dig använda matematiken som ett hjälpmedel i kemi, biologi och fysik.

I dina studier får du lära dig hur djur, människor och växter fungerar och 
hur allt hänger samman.

l Läkare
l Apotekare
l Veterinär
l Ingenjör
l Fysioterapeut
l  Biomedicinsk  analytiker
l Tandläkare
l Jurist
l Miljövetare
l Lärare
l Sjuksköterska
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HANTVERKSPROGRAMMET, HV

Finsnickeri och möbeldesign

– från idé till färdig produkt

Naturvetenskapsprogrammet öppnar dörrarna till de  

flesta utbildningarna på universitet och högskolor. I dina  

studier får du till stor del arbeta laborativt, både i skolan  

och i närmiljön runt skolan.

På den naturvetenskapliga institutionen finns laborationssalar där du har fysik, 

kemi och biologi. På skolan finns även ett växthus som används i biologin. Teore-

tiska studier blandas med laborationer och du får möjlighet att arbeta med modern 

laborationsutrustning i skolan och ute på exkursioner.

I dina studier får du lära dig hur djur, människor och växter fungerar och hur 

allt hänger samman. Du utvecklar din förmåga att se samband mellan teori och 

laborativa resultat samt lär dig använda matematiken som ett hjälpmedel i kemi, 

biologi och fysik.

Yrkesexamen
I din utbildning ingår moderna språk. Vi erbjuder flera språk, antingen på skolan 

eller via datorn inom vårt samarbete mellan Dalarnas kommuner.

Grundläggande behörighet

På programmet finns också en aktiv elevförening där du tillsammans med andra 

elever får möjlighet att utveckla dina intressen i de naturvetenskapliga ämnena.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p

Engelska 5 
100 p

Engelska 6 
100 p

Historia 1b 
50 p

Idrott och hälsa 1 
100 p

Matematik 1c 
100 p

Matematik 2c 
100 p

Matematik 3c 
100 p

Religionskunskap 1 
50 p

Samhällskunskap 1b 
50 p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma ämnen 450 p

Biologi 1 
100 p

Fysik 1a 
150 p

Kemi 1 
100 p

Moderna språk 
100 p

Inriktning: Naturvetenskap 400 p

Biologi 2 
100 p

Fysik 2 
100 p

Kemi 2 
100 p

Matematik 4 
100 p

Programfördjupning 
200 p

Moderna språk/fördjupning  

naturvetenskapligt ämne 100 p

Fördjupning naturvetenskapligt ämne 100 p

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle 300 p

Biologi 2 
100 p

Geografi 1 
100 p

Samhällskunskap 2 
100 p

Programfördjupning 
300 p

Kemi 2 
100 p

Moderna språk/fördjupning  

naturvetenskapligt ämne 100 p

Fördjupning naturvetenskapligt ämne 100 p

Individuellt val 
200 p

Gymnasiearbete 
100 p

Totalt: 
2500 p

” Jag vill absolut 

plugga vidare efter 

gymnasiet och det 

känns skönt att veta 

att alla möjligheter 

är öppna.”

Johan Svensson
Finsnickeri

Examen 2017

I dina studier får du lära dig hur djur, människor och växter fungerar och 

hur allt hänger samman.

På den naturvetenskapliga institutionen finns laborationssalar där du har fysik, kemi och biologi. Du utvecklar din förmåga att se samband mellan 

teori och laborativa resultat samt lär dig använda matematiken som ett hjälpmedel i kemi, biologi och fysik.

I dina studier får du lära dig hur djur, människor och växter fungerar och 

hur allt hänger samman.

l Finsnickare
l Möbelsnickare
l Möbeldesigner

l Inredningssnickare

l  Möbelproduktions-
tekniker

l Möbelrestaurerare

l Möbeltapetserare

l Maskinsnickare

Hantverksprogrammet trädesign 

ingår i Teknikcollage Dalarna.  

Kursutbudet är framtaget i sam-

arbete med lokala företag. 
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KATALOGEN

Det finns en Indesignmall för katalogen i mappen Mallar i Mediebanken. Där finns 
också ett dokument med exempelsidorna att utgå ifrån och ett bibliotek som med 
fördel kan byggas på under arbetet med katalogen.

INDESIGNMALL

Sidorna är uppbyggda 
på ett rutmönster för 
att skapa konsekvens.
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KATALOGEN

Styckeformat, tecken-
format och färgskalan.

I katalogen används 
Heron och Georgia. 
Här ska Roboto inte 
förekomma.
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KATALOGEN

I biblioteket finns sidmallar och återkommande objekt. Montera genom att  
vänsterklicka och välja ”Montera objekt” så hamnar det rätt på sidan.

BIBLIOTEKET
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WORD

Det finns två Wordmallar i mappen Mallar. En med Leksands kommuns logotyp  
(LG_mall_LK) och en utan (LG_mall). De ska användas som utgångspunkt för  
Worddokument. Längre text ska vara i Georgia och rubriker i Roboto (standard 
 här eftersom det ska fungera för alla). Använd med fördel blå rubriker.

Se exempelsidorna i fullformat längst bak i manualen.

WORDMALL

Leksands kommun, Leksands gymnasium, 793 80 LEKSAND, telefon: 0247-801 35Besöksadress: Rättviksvägen 29Hemsida: www.leksand.se/leksandsgymnasium  E-post: gymnasiet@leksand.se

Leksands kommun, Leksands gymnasium, 793 80 LEKSAND, telefon: 0247-801 35Besöksadress: Rättviksvägen 29Hemsida: www.leksand.se/leksandsgymnasium  E-post: gymnasiet@leksand.se

Rubrik 1 Em rent lab idus del eria sim dipiciatur?Text Georgia Assim id et, sumquam ium sitaturiam, volore volor se plabor sit, temquis de con non core iur adiaest is des eost re rem repelentur saectore plit, tempellit, officie ndaerum re nobist, audandicab ipsam quibus rest, soluptaquia cor rent ute seque eliqui conet reni te.

Rubrik 2 Ut expliae nobitat issitateText Georgia Cepti tempeliquis nobitia nimagnatam illacest, corrum illessimusda plia aliquae nobis sit ut est doluptis ipsamus eseque porio enit es as re, sendant odiorep eriaspel evelesentus, sinvend ioreius que volorehendis sernatem non porit eatios min cuption sequis ne expliqui dolorum facepeditem eost recea prendunt, et rem esequi simus es a volectam et aut venduci molores equatio nsequatior senimpo rehendipiet eossequate voluptatqui intio. Hit harum endande lecepta eptium re pore dolut rae nam, sit libus, andebitiusto.

Doloren turitaeperi imin non cone dollescia nobitis am inus ipis dolute maximinto om-nimus volupta si omnis alicipsum serios de ducim quidellab in pration sentio in rerenis idio. Itam rest a peliqua eptiust, simporepel moluptatum rent, serspitia volest, sed ut voluptatus deles voloreic tendis a voluptat est, toreicabo. Nem alitatem quae providit aut pra debisciis est aut voluptate rest id et pro tota debitaturita etur, odiaero magnate pero blandio. Itat adi inctatiant, sequid quuntot assecto quae. Itatemolupta corestrum et, solutaturi quod ex eume volorporiam ne nis quuntis es re deniendis dolupti nonser-spis eseque sitet ommos audictati videbit rae re, sumquae ipsus explaut libus.
Oviduci utem est maximol oriorup iducim explabo. Ut expliae nobitat issitate con en-turitatur aut veritatures sam, sitione venis eos repe verum elignih iliquamusdae nusti sunt rempelit a cum volupta comnimintum quos est, optatur magnatis cum exerunt quiam, consequi omnihil ipsa volore, aliquas soluptati ommoluptam quossendit, seque idem faccus atem dis dolore sitia eos voluptat es doloressim facient ullat doluptam fu-gitis maximet verovid qui blaut eumquatis venditasped magnatemquis doluptatis quae enem autemod ioratqui as eum rernam quiscimus maximus a volupta con comnit odit velendion nosant utem sitateseque nos recto berum voluptat que.

Officil igenis ex etur as eliqui rectat.Em volecte voloreratia destium sus et autem volendigenti a pre optatem imus.Assim id et, sumquam ium sitaturiam, volore volor se plabor sit, temquis de con non core iur adiaest is des eost re rem repelentur saectore plit, tempellit, officie ndaerum re nobist, audandicab ipsam quibus rest, soluptaquia cor rent ute seque eliqui conet reni tem et ea volorendis si in re poreperitas eateceria nus eosanditatis elicipsunti ideni ut repreicitium vel mos nessin non con comnimolo consenimet in cor atem quam re verro ea dolut fugiae molessimaio maximpos inctem nem est fugia.

Leksands kommun, Leksands gymnasium, 793 80 LEKSAND, telefon: 0247-801 35

Besöksadress: Rättviksvägen 29

Hemsida: www.leksand.se/leksandsgymnasium  E-post: gymnasiet@leksand.se

Rubrik 1 Em rent lab idus del eria sim dipiciatur?

Text Georgia Assim id et, sumquam ium sitaturiam, volore volor se plabor sit, temquis 

de con non core iur adiaest is des eost re rem repelentur saectore plit, tempellit, officie 

ndaerum re nobist, audandicab ipsam quibus rest, soluptaquia cor rent ute seque eliqui 

conet reni te.

Rubrik 2 Ut expliae nobitat issitate

Text Georgia Cepti tempeliquis nobitia nimagnatam illacest, corrum illessimusda plia 

aliquae nobis sit ut est doluptis ipsamus eseque porio enit es as re, sendant odiorep 

eriaspel evelesentus, sinvend ioreius que volorehendis sernatem non porit eatios min 

cuption sequis ne expliqui dolorum facepeditem eost recea prendunt, et rem esequi 

simus es a volectam et aut venduci molores equatio nsequatior senimpo rehendipiet 

eossequate voluptatqui intio. Hit harum endande lecepta eptium re pore dolut rae nam, 

sit libus, andebitiusto.

Doloren turitaeperi imin non cone dollescia nobitis am inus ipis dolute maximinto om-

nimus volupta si omnis alicipsum serios de ducim quidellab in pration sentio in rerenis 

idio. Itam rest a peliqua eptiust, simporepel moluptatum rent, serspitia volest, sed ut 

voluptatus deles voloreic tendis a voluptat est, toreicabo. Nem alitatem quae providit 

aut pra debisciis est aut voluptate rest id et pro tota debitaturita etur, odiaero magnate 

pero blandio. Itat adi inctatiant, sequid quuntot assecto quae. Itatemolupta corestrum 

et, solutaturi quod ex eume volorporiam ne nis quuntis es re deniendis dolupti nonser-

spis eseque sitet ommos audictati videbit rae re, sumquae ipsus explaut libus.
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WORD

<--  Logotyp med 
symbol

<--  Rubriker  
i Roboto och 
blått

<--  Löpande text 
i Georgia

<--  Sidfot med 
symbol och 
adresser





Hos oss är scenen  
din – på skoltid
Älskar du att sjunga och spela 
instrument både individuellt 
och i grupp?

Då är estetiska programmet 
på Leksands gymnasium med 
inriktning musik något för dig!

Här får du öva på dina instru-
ment, arrangera och kompo-
nera musik, ordna konserter 
och stå på scen. En stor del av 
utbildningen är förlegad till 
musikskolans helt nyrenovera-
de lokaler, alldeles intill gym-
nasiet.

Samtidigt som du får ägna dig 
åt det du älskar mest ger dig 
programmet en högskoleförbe-
redande utbildning. Kan det bli 
bättre?

Mer information och ansökan 
till Estet:
www.leksand.se/leksands-
gymnasium
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XXX

Nå din dröm! 
Här får du öva på dina instru-
ment, arrangera och kompo-
nera musik, ordna konserter 
och stå på scen. En stor del av 
utbildningen är förlegad till 
musikskolans helt nyrenovera-
de lokaler, alldeles intill gym-
nasiet.

Samtidigt som du får ägna dig 
åt det du älskar mest ger dig 
programmet en högskoleförbe-
redande utbildning. 

Mer information och ansökan:
www.leksand.se/leksands-
gymnasium





Nå din dröm! 
Här får du öva på dina instru-
ment, arrangera och kompo-
nera musik, ordna konserter 
och stå på scen. En stor del av 
utbildningen är förlegad till 
musikskolans helt nyrenovera-
de lokaler, alldeles intill gym-
nasiet.

Samtidigt som du får ägna dig 
åt det du älskar mest ger dig 
programmet en högskoleförbe-
redande utbildning. 

Mer information och ansökan:
www.leksand.se/leksands-
gymnasium
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET, NV

Läkare, veterinär, ingenjör
– bli vad du vill på natur 

Naturvetenskapsprogrammet öppnar dörrarna till de  
flesta utbildningarna på universitet och högskolor. I dina  
studier får du till stor del arbeta laborativt, både i skolan  
och i närmiljön runt skolan.

På den naturvetenskapliga institutionen finns laborationssalar där du har fysik, 
kemi och biologi. På skolan finns även ett växthus som används i biologin. Teore-
tiska studier blandas med laborationer och du får möjlighet att arbeta med modern 
laborationsutrustning i skolan och ute på exkursioner.

I dina studier får du lära dig hur djur, människor och växter fungerar och hur 
allt hänger samman. Du utvecklar din förmåga att se samband mellan teori och 
laborativa resultat samt lär dig använda matematiken som ett hjälpmedel i kemi, 
biologi och fysik.

Moderna språk
I din utbildning ingår moderna språk. Vi erbjuder flera språk, antingen på skolan 
eller via datorn inom vårt samarbete mellan Dalarnas kommuner.

Aktiv elevförening
På programmet finns också en aktiv elevförening där du tillsammans med andra 
elever får möjlighet att utveckla dina intressen i de naturvetenskapliga ämnena.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma ämnen 450 p
Biologi 1 100 p
Fysik 1a 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

Inriktning: Naturvetenskap 400 p
Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p

Matematik 4 100 p

Programfördjupning 200 p
Moderna språk/fördjupning  
naturvetenskapligt ämne 100 p
Fördjupning naturvetenskapligt ämne 100 p

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle 300 p
Biologi 2 100 p
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p

Programfördjupning 300 p
Kemi 2 100 p
Moderna språk/fördjupning  
naturvetenskapligt ämne 100 p
Fördjupning naturvetenskapligt ämne 100 p

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Totalt: 2500 p

” Jag vill absolut 
plugga vidare efter 
gymnasiet och det 
känns skönt att veta 
att alla möjligheter 
är öppna.”

Johanna Svensson
Naturvetenskap och samhälle

Examen 2017

l Läkare
l Apotekare
l Veterinär
l Ingenjör
l Fysioterapeut
l  Biomedicinsk  

analytiker
l Tandläkare
l Jurist
l Miljövetare
l Lärare
l Sjuksköterska



LEKSANDS GYMNASIUM 2017–2018  49  

I dina studier får du lära dig hur djur, människor och växter fungerar och 
hur allt hänger samman.

På den naturvetenskapliga institutionen finns laborationssalar där du har fysik, kemi och biologi. Du utvecklar din förmåga att se samband mellan 
teori och laborativa resultat samt lär dig använda matematiken som ett hjälpmedel i kemi, biologi och fysik.

I dina studier får du lära dig hur djur, människor och växter fungerar och 
hur allt hänger samman.
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HANTVERKSPROGRAMMET, HV

Finsnickeri och möbeldesign
– från idé till färdig produkt

Naturvetenskapsprogrammet öppnar dörrarna till de  
flesta utbildningarna på universitet och högskolor. I dina  
studier får du till stor del arbeta laborativt, både i skolan  
och i närmiljön runt skolan.

På den naturvetenskapliga institutionen finns laborationssalar där du har fysik, 
kemi och biologi. På skolan finns även ett växthus som används i biologin. Teore-
tiska studier blandas med laborationer och du får möjlighet att arbeta med modern 
laborationsutrustning i skolan och ute på exkursioner.

I dina studier får du lära dig hur djur, människor och växter fungerar och hur 
allt hänger samman. Du utvecklar din förmåga att se samband mellan teori och 
laborativa resultat samt lär dig använda matematiken som ett hjälpmedel i kemi, 
biologi och fysik.

Yrkesexamen
I din utbildning ingår moderna språk. Vi erbjuder flera språk, antingen på skolan 
eller via datorn inom vårt samarbete mellan Dalarnas kommuner.

Grundläggande behörighet
På programmet finns också en aktiv elevförening där du tillsammans med andra 
elever får möjlighet att utveckla dina intressen i de naturvetenskapliga ämnena.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma ämnen 450 p
Biologi 1 100 p
Fysik 1a 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

Inriktning: Naturvetenskap 400 p
Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p

Matematik 4 100 p

Programfördjupning 200 p
Moderna språk/fördjupning  
naturvetenskapligt ämne 100 p
Fördjupning naturvetenskapligt ämne 100 p

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle 300 p
Biologi 2 100 p
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p

Programfördjupning 300 p
Kemi 2 100 p
Moderna språk/fördjupning  
naturvetenskapligt ämne 100 p
Fördjupning naturvetenskapligt ämne 100 p

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Totalt: 2500 p

” Jag vill absolut 
plugga vidare efter 
gymnasiet och det 
känns skönt att veta 
att alla möjligheter 
är öppna.”

Johan Svensson
Finsnickeri

Examen 2017

l Finsnickare
l Möbelsnickare
l Möbeldesigner
l Inredningssnickare
l  Möbelproduktions-

tekniker
l Möbelrestaurerare
l Möbeltapetserare
l Maskinsnickare

Hantverksprogrammet trädesign 
ingår i Teknikcollage Dalarna.  
Kursutbudet är framtaget i sam-
arbete med lokala företag. 
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I dina studier får du lära dig hur djur, människor och växter fungerar och 
hur allt hänger samman.

På den naturvetenskapliga institutionen finns laborationssalar där du har fysik, kemi och biologi. Du utvecklar din förmåga att se samband mellan 
teori och laborativa resultat samt lär dig använda matematiken som ett hjälpmedel i kemi, biologi och fysik.

I dina studier får du lära dig hur djur, människor och växter fungerar och 
hur allt hänger samman.





Leksands kommun, Leksands gymnasium, 793 80 LEKSAND, telefon: 0247-801 35
Besöksadress: Rättviksvägen 29
Hemsida: www.leksand.se/leksandsgymnasium  E-post: gymnasiet@leksand.se

Rubrik 1 Em rent lab idus del eria sim dipiciatur?
Text Georgia Assim id et, sumquam ium sitaturiam, volore volor se plabor sit, temquis 
de con non core iur adiaest is des eost re rem repelentur saectore plit, tempellit, officie 
ndaerum re nobist, audandicab ipsam quibus rest, soluptaquia cor rent ute seque eliqui 
conet reni te.

Rubrik 2 Ut expliae nobitat issitate
Text Georgia Cepti tempeliquis nobitia nimagnatam illacest, corrum illessimusda plia 
aliquae nobis sit ut est doluptis ipsamus eseque porio enit es as re, sendant odiorep 
eriaspel evelesentus, sinvend ioreius que volorehendis sernatem non porit eatios min 
cuption sequis ne expliqui dolorum facepeditem eost recea prendunt, et rem esequi 
simus es a volectam et aut venduci molores equatio nsequatior senimpo rehendipiet 
eossequate voluptatqui intio. Hit harum endande lecepta eptium re pore dolut rae nam, 
sit libus, andebitiusto.

Doloren turitaeperi imin non cone dollescia nobitis am inus ipis dolute maximinto om-
nimus volupta si omnis alicipsum serios de ducim quidellab in pration sentio in rerenis 
idio. Itam rest a peliqua eptiust, simporepel moluptatum rent, serspitia volest, sed ut 
voluptatus deles voloreic tendis a voluptat est, toreicabo. Nem alitatem quae providit 
aut pra debisciis est aut voluptate rest id et pro tota debitaturita etur, odiaero magnate 
pero blandio. Itat adi inctatiant, sequid quuntot assecto quae. Itatemolupta corestrum 
et, solutaturi quod ex eume volorporiam ne nis quuntis es re deniendis dolupti nonser-
spis eseque sitet ommos audictati videbit rae re, sumquae ipsus explaut libus.
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Rubrik 1 Em rent lab idus del eria sim dipiciatur?
Text Georgia Assim id et, sumquam ium sitaturiam, volore volor se plabor sit, temquis 
de con non core iur adiaest is des eost re rem repelentur saectore plit, tempellit, officie 
ndaerum re nobist, audandicab ipsam quibus rest, soluptaquia cor rent ute seque eliqui 
conet reni te.

Rubrik 2 Ut expliae nobitat issitate
Text Georgia Cepti tempeliquis nobitia nimagnatam illacest, corrum illessimusda plia 
aliquae nobis sit ut est doluptis ipsamus eseque porio enit es as re, sendant odiorep 
eriaspel evelesentus, sinvend ioreius que volorehendis sernatem non porit eatios min 
cuption sequis ne expliqui dolorum facepeditem eost recea prendunt, et rem esequi 
simus es a volectam et aut venduci molores equatio nsequatior senimpo rehendipiet 
eossequate voluptatqui intio. Hit harum endande lecepta eptium re pore dolut rae nam, 
sit libus, andebitiusto.

Doloren turitaeperi imin non cone dollescia nobitis am inus ipis dolute maximinto om-
nimus volupta si omnis alicipsum serios de ducim quidellab in pration sentio in rerenis 
idio. Itam rest a peliqua eptiust, simporepel moluptatum rent, serspitia volest, sed ut 
voluptatus deles voloreic tendis a voluptat est, toreicabo. Nem alitatem quae providit 
aut pra debisciis est aut voluptate rest id et pro tota debitaturita etur, odiaero magnate 
pero blandio. Itat adi inctatiant, sequid quuntot assecto quae. Itatemolupta corestrum 
et, solutaturi quod ex eume volorporiam ne nis quuntis es re deniendis dolupti nonser-
spis eseque sitet ommos audictati videbit rae re, sumquae ipsus explaut libus.

Oviduci utem est maximol oriorup iducim explabo. Ut expliae nobitat issitate con en-
turitatur aut veritatures sam, sitione venis eos repe verum elignih iliquamusdae nusti 
sunt rempelit a cum volupta comnimintum quos est, optatur magnatis cum exerunt 
quiam, consequi omnihil ipsa volore, aliquas soluptati ommoluptam quossendit, seque 
idem faccus atem dis dolore sitia eos voluptat es doloressim facient ullat doluptam fu-
gitis maximet verovid qui blaut eumquatis venditasped magnatemquis doluptatis quae 
enem autemod ioratqui as eum rernam quiscimus maximus a volupta con comnit odit 
velendion nosant utem sitateseque nos recto berum voluptat que.

Officil igenis ex etur as eliqui rectat.
Em volecte voloreratia destium sus et autem volendigenti a pre optatem imus.
Assim id et, sumquam ium sitaturiam, volore volor se plabor sit, temquis de con non 
core iur adiaest is des eost re rem repelentur saectore plit, tempellit, officie ndaerum re 
nobist, audandicab ipsam quibus rest, soluptaquia cor rent ute seque eliqui conet reni 
tem et ea volorendis si in re poreperitas eateceria nus eosanditatis elicipsunti ideni ut 
repreicitium vel mos nessin non con comnimolo consenimet in cor atem quam re verro 
ea dolut fugiae molessimaio maximpos inctem nem est fugia.
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