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Innehåll
Framtidens 
innovationer 
börjar här
NTI Gymnasiet erbjuder framtidssäkrade 
utbildningar för morgondagens utmaningar.

Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter 
och utmaningar inom alla branscher. Vi ger dig digital 
spetskompetens och kunskap inom ny teknik, något du 
kommer att ha stor nytta av i framtiden.

Certifiering

Vi erbjuder våra elever möjligheten att ta certifikat 
inom sin inriktning oavsett vilket program de väljer. 
Certifikatet är ett attraktivt tillägg i ditt CV och gör  
dig mer intressant på arbetsmarknaden.

Vårt team

Vårt team består av legitimerade och otroligt skick- 
liga lärare med spetskompetens som ger dig en  
specialiserad utbildning samt heltidsmentorer som  
samverkar tätt med lärarna för att din skoltid hos oss  
blir till den bästa möjliga.

Eleverna

Våra elever vill nå långt, är ambitiösa, målinriktade och 
trygga. Vårt elevråd och våra elevklubbar ser till att vi 
alltid har med elevernas perspektiv, vilket skapar en 
bra stämning på skolan.
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NTI Gymnasiet i Stockholm, vid Odenplan, 
är en väletablerad skola där vi erbjuder un-
dervisning av högsta kvalitet. Alla våra pro-
gram har pedagoger med spetskompetens 
inom sina områden – lärare som i många fall 
har nära samarbeten med olika högskolor 
och universitet för att utvecklas ytterligare. 

Vi erbjuder även heltidsmentorer till samt-
liga klasser. I vårt makerspace finns den 
senaste tekniken och där kan du fördjupa 
dig inom AI, bygga robotar och ta dina kun-
skaper till nya nivåer. Hos oss finns dessut-
om möjlighet till spännande internationella 
möten. Vi har till exempel ett etablerat 
utbyte med en skola i Japan, dit en grupp 
elever och personal åker varje år. Du kan 
också – om du går vårt IT-program – göra 
en del av din praktik utomlands!

NTI Gymnasiet har tillsammans med sina 
systerskolor NTI Vetenskapsgymnasiet och 
NTI Handelsgymnasiet skolor över hela 
Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap 
och innovation. 

Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett 
program, digital spetskompetens och 
kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. 
Vi skapar miljöer, metoder, forum och sam-
arbeten som utvecklar förståelsen för den 
föränderliga värld vi lever i. 

Samhällets digitalisering skapar nya möjlig-
heter och utmaningar inom alla branscher. 
Förståelsen för teknikens och digitalisering-
ens roll är vad som förenar och driver oss.

NTI Gymnasiet Stockholm Odenplan

Fakta om skolan

En verklighetsnära 
utbildning med 

framtiden i fokus.

Vi är skolan för dig som vill gå en utbildning i framkant. Hos oss rustas 
du med färdigheter som gör dig redo för steget efter gymnasiet 

– vad det än är. 

Elever
Ca 850

----------

Adress
Crafoords väg 12, 113 24 Stockholm

----------

Kontakt
08-5454 76 50  |  stockholm@ntig.se

----------

Hemsida
ntigymnasiet.se/stockholm-odenplan

----------

Sociala medier
instagram.com/ntistockholm

facebook.com/ntistockholm

4 5



”Jag har skrivit ut mycket 

i 3D till exempel. Då 

jobbar vi först i Tinkercad 

som är ett program där vi 

gör själva 3D-modellen, 

sen printar vi ut. Men vi 

spelar även VR, meckar 

med arduino och micro-

bits och programmerar 

robotarmar. 

Att få ha möjligheten 

till alla 3D-printers och 

annat som går att göra här 

tycker jag är väldigt coolt 

faktiskt.

Det är helt klart en 

fördel med NTI, att det 

finns inget som stoppar 

en. Lärarna sätter inte 

gränser och man får hjälp 

och stöd med sina idéer.”

Vad kan man 
egentligen göra 
i Makerspace?

Eleven John
berättarVill du bygga din egen 

robot eller 3D-printa 
den där trasiga mobil-
delen du behöver?

Hur används Makerspace?
Vårt Makerspace drivs av våra 
elever. De får prova sina färdig-
heter kopplade till olika program 
och kurser samt handleda var-
andra till att lära sig ännu mer. Ett 
fantastiskt kreativt rum där vår 
skolkultur lyser igenom.

Varför har skolan ett Makerspace?
Vi är en skola med framtiden i fokus 
och ska ligga i framkant när det 
gäller teknologi och digitalisering. 
Det är vårt uppdrag att ge dig 
som elev tillgång till modern och 
relevant teknik.

I vårt Makerspace utrustat med den senaste tekniken är 
det bara fantasin som sätter gränser.

Vårt makerspace är elevernas kreativa rum där idéer och innovationer 
skapas och frodas. Det är som en high tech-verkstad full av modern teknik 
och utrustning. Här finns 3D-printers, robotar, VR-set och mycket annat.

Vårt unika Makerspace

Läs mer på: ntigymnasiet.se/makerspace
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Vill du bli ingenjör,  
programmerare eller 
spelutvecklare?

Framtidsmöjligheter

Ingenjör, Spel- och mjukvaruutvecklare, 3D-tekniker, Teknisk specialist, 

Entreprenör, Lärare m.fl.

Informationsteknik
Teknikprogrammet

Om du tycker teknik är kul och siktar högt är teknik-
programmet ett bra val. 

Du kommer att lära dig programmering och får möjligheter att arbeta med  
den senaste utrustningen i vårt Makerspace, exempelvis med teknikdesign  
och 3D-printing. Du får även kunskap om tekniska processer och hur man 
kan använda digital teknik som ett redskap för teknisk utveckling. Samtidigt  
läser du ämnen som matte, fysik, kemi och teknik vilket ger dig en bred behörig-
het till vidare studier. 

Kanske är ditt mål att läsa till civilingenjör på teknisk högskola eller arbeta som 
utvecklare? Oavsett dina planer rustas du för en framtid inom tech. En bransch 
som förändras snabbare än någonsin, och som ivrigt väntar på nya talanger! 

Inriktning TE: Informationsteknik
Programmet ger dig möjlighet att 
ägna mycket tid åt fördjupning inom 
webb och programmering. Efter 
utbildningen är du redo för vidare 
studier inom software development. 
Beroende på vilken fördjupning du 

väljer förbereds du väl för antingen 
vidare studier inom software deve-
lopment eller olika civilingenjörspro-
gram. Hos oss har du också möjlighet 
att bli certfierad inom Microsoft.
Fördjupningar: Engineering, 
Software development

Poängplan & mer info

Inriktning  
TE: Informationsteknik
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Vill du bli IT-tekniker, 
IT-konsult eller 
systemförvaltare?

Framtidsmöjligheter

IT-tekniker, Nätverkstekniker, Webbutvecklare, Teknisk säljare,  

IT-support, Datorsamordnare, IT-arkitekt  m.fl.

IT & Nätverk
El- och energiprogrammet

Om datorer och IT är din grej borde du välja el- och energi-
programmet. 

Genom vår inriktning får du en bred, praktisk IT-kompetens som gör dig efter-
traktad inom IT-branschen, som är i stort behov av arbetskraft. Du kommer 
jobba i vårt IT-labb med datorsystem, programmering och nätverk, samt göra 
mycket praktik på spännande IT-företag. 

Programmet är från och med höstterminen 2023 både yrkes- och högskoleför-
beredande, vilket innebär att du antingen kan börja jobba direkt efter examen 
eller studera vidare. Du har däremot möjlighet att välja bort högskolebehörig-
heten om du vill satsa helt på att bli yrkesförberedd istället!

Inriktning EE: IT & Nätverk
Programmet har fullt fokus på webb- 
och nätverkskurser. Det gör eleverna 
väl förberedda när de kommer ut på 
praktik – och mycket attraktiva för 

nätverksbranschen efter avklarad 
examen. Du kan även bli certifierad 
inom Microsoft och Cisco.
Fördjupning: Infrastructure

Poängplan & mer info

Inriktning  
EE: IT & Nätverk

Ps. Fr.o.m. HT 2023 får 
du grundläggande hög-

skolebehörighet inom 
alla yrkesprogram.
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Vill du bli animatör, 
grafisk formgivare  
eller 2D/3D-grafiker?

Framtidsmöjligheter

Speldesigner, Illustratör, 2D/3D-grafiker, Fotograf, Grafisk formgivare, 

Digital designer, Animatör, Marknadskoordinator m.fl.

Design & Media
Estetiska programmet

Om du är kreativ och gillar digitalt skapande är estetiska  
programmet helt rätt val.

Det är ett program där du kan ägna dig åt din passion samtidigt som du får 
grundläggande högskolebehörighet. Hos oss får du använda de senaste 
digitala verktygen och programvaran, samt får stöd och handledning för att 
förverkliga just dina kreativa idéer.

Du får också lära dig mer om de estetiska uttrycksformerna och får fördjupad 
kunskap inom konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. 

Inriktning ES: Design & Media
Här får du möjlighet att utveckla 
dina kreativa och tekniska färdig- 
heter. Du handleds genom idéarbe-
te, skissteknik, digitala verktyg och 
branschrelaterade programvaror. 
Vi arbetar i Mac-miljö med Adobe 
suiten, som du även kan bli certi-
fierad inom, en riktigt bra merit för 

fortsatt arbete i branschen. Vi har 
under flera år deltagit och vunnit 
priser i Adobe Championship. Som 
verktyg använder vi också Wacom 
pro-ritplattor och Canon-kameror, 
och du har självklart tillgång till vår 
fotostudio och ljudstudio.
Fördjupningar: Motion Graphics, 
Visual Communication

Poängplan & mer info

Inriktning  
ES: Design & Media
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Utbildningen är öppen för alla 
elever upp till 22 år med examen 

från teknikprogrammet.
 

Läs mer:

Plugga ett tekniskt 
fjärde år och bli 
gymnasieingenjör!

NTI Gymnasieingenjör TE4

NTI Gymnasieingenjör passar dig som 
vill börja arbeta med mjukvaruutveckling 
så snart som möjligt. Under utbildningen 
fördjupar du dig inom programmering och 
problemlösning. Du får även göra en längre 
praktikperiod på spännande IT-företag!

Om programmet
NTI Gymnasieingenjör är en ettårig yrkesutbildning för 
dig som läst teknikprogrammet eller har motsvarande 
kunskaper. Du kommer att få arbeta branschnära i skarpa 
projekt, vilket gör att utbildningen känns mer som ett 
riktigt jobb än studier. Efter ett år får du examen som 
gymnasieingenjör. 

Vad får jag lära mig?
Du får lära dig om hela mjukvaruutvecklingsprocessen: 
från idé, analys och kravspecifikation, till modellering och 
implementering. Erfarna lärare utformar branschnära och 
aktuell undervisning för att du ska vara förberedd för att 
börja arbeta direkt efter utbildningen. Du kommer också 
bygga ett stort kontaktnät och får mentorer inom bran-
schen som stöttar dig.
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Öppet hus
29 november 17.00-19.00
3 december 11.00-13.00

19 januari 17.00-19.00
31 januari 17.00-19.00 (även digitalt)

20 april 17.00-19.00

Anmäl dig här: ntigymnasiet.se/stockholm-odenplan/oppet-hus

Prova på
Välkommen att ta kontakt med oss för att följa undervisningen  

under en prova på-dag, privat visning eller någon av våra workshops! 
ntigymnasiet.se/stockholm-odenplan/prova-pa-dag

Kontakta oss
NTI Gymnasiet Stockholm Odenplan

Crafoords väg 12, 113 24 Stockholm
08-5454 76 50  |  stockholm@ntig.se

ntigymnasiet.se/stockholm-odenplan


