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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, oavsett om du 
väljer en framtid som programmerare, läkare eller något 
helt annat.

Läget

Skolan är belägen på Chalmers Campus Johanneberg  
– ett av Nordens främsta kluster av tekniska utbildningar 
och forskning – mitt i centrala Göteborg.

Makerspace

Vi har ett av de mest välutrustade, elevdrivna maker-
spacen i Göteborg. Här kan du göra allt från att bygga 
drönare, programmera robotar och AI, till att designa 
och trycka egna t-shirtar. Du kan gravera med laser- 
skärare i olika material och skriva ut egna 3D-modeller.

Kvalitet & Trivsel

Vårt systematiska kvalitetsarbete, trivselarbete och 
många elevklubbar gör att våra elever mår och preste-
rar bra. 100% gymnasieexamen flera år i rad samt höga 
siffror i trivsel och trygghet.
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Högsta tänkbara måluppfyllelse, avancerat 
makerspace och lärare i världsklass. Det har 
gjort NTI Gymnasiet Johanneberg (tidigare 
IT-Gymnasiet) till en av de mest sökta 
gymnasieskolorna i regionen. En skola som 
ligger i framkant när det kommer till teknik, 
IT, design och pedagogisk utveckling! 

Vi har fullt fokus på stark och bred behörig-
het till högskolan, i kombination med att ge 
eleverna möjlighet att ägna sig åt sitt stora 
intresse – tech. 

Ett välutbyggt elevhälsoarbete tillsammans 
med systematisk utvärdering av under-
visningen gör att du som elev hos oss får 
möjligheten att vara dig själv samtidigt som 

du når din fulla potential. Detta har gett oss 
höga siffror i elevenkäter, goda studiere-
sultat samt erkännanden på internationella 
lärarkonferenser. 

Vi är stolta över att kunna erbjuda kva-
litativ undervisning för framtiden inom 
tech, design och IT. Hos oss kan du vara 
kreativ och skapa i digitala miljöer på vårt 
estetprogram, skapa framtidens tekniska 
lösningar på teknikprogrammet eller bygga 
och övervaka framtidens nätverk på el- och 
energiprogrammet. 

Forma din egen framtid idag, var med och 
utveckla samhället imorgon.

NTI Gymnasiet Johanneberg

Om skolan

Göteborgs mest  
sökta gymnasieskola 

inom teknik, IT och  
grafisk design!

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 485

----------

Adress
Origovägen 4, 412 58 Göteborg

----------

Kontakt
031-741 21 00  |  johanneberg@ntig.se

----------

Hemsida
ntigymnasiet.se/johanneberg

----------

Sociala medier
instagram.com/ntijohanneberg

youtube.com/c/NTIJohanneberg

facebook.com/ntijohanneberg
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”Jag har skrivit ut mycket 

i 3D till exempel. Då 

jobbar vi först i Fusion 360 

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?
Vi använder Makerspace i många 
kurser och även i  gymnasiear-
beten. Vi testar till exempel kon-
struktioner, bygger drönare och 
3D-printar ut egenkonstruerade 
produkter. 

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.

På nästan alla våra skolor finns ett Makerspace. Det är som en high tech-
verkstad full av modern teknik och utrustning. Här finns 3D-printers, 
robotar, VR-set, brodyrmaskin, t-shirt-press och mycket annat.

Vårt unika Makerspace

Läs mer på: ntigymnasiet.se/makerspace
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Lös framtidens problem 
med teknisk innovation 
och programmering

Framtidsmöjligheter

Civilingenjör, biolog, mjukvaruutvecklare, läkare, arkitekt,  

lärare och mycket mer.

Informationsteknik
Teknikprogrammet

Den röda tråden på vårt teknikprogram är problemlösning, 
programmering och innovation. 

Du kommer att lära dig programmering och arbeta med den senaste utrust-
ningen 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 
matematik, fysik och kemi vilket ger dig en bred behörighet till vidare studier.

Vi erbjuder tre olika fördjupningar för att du ska kunna specialisera dig mot 
olika branscher:

Science ger dig högsta behörighet, samma som det naturvetenskapliga  
programmet, och passar dig som är intresserad av biologi, kemi och teknik.

Software är helt fokuserad på programmering och för dig som älskar att 
”knacka kod”.

Engineering är anpassad för att ge en bra grund för ingenjörsstudier på hög-
skola, med en blandning av matematik, fysik och programmering.

Oavsett vad du väljer rustas du för en framtid inom tech. En bransch som 
förändras snabbt och som ivrigt väntar på nya talanger!

Poängplan & mer info

TE: Informationsteknik
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Vill du bygga datorer, 
koppla nätverk och snabbt 
komma ut i arbetslivet?

Framtidsmöjligheter

IT-tekniker, nätverkstekniker, säkerhetsspecialist, programmerare,  

teknisk specialist, säljare, IT-support och mycket mer.

IT & Nätverk
El- och energiprogrammet

Om datorer, IT och service är din grej borde du välja  
el- och energiprogrammet med inriktning dator- och  
kommunikationsteknik. 

Programmet ger en bred, praktisk IT-kompetens som gör dig eftertraktad 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. Vi har stort fokus på nätverksadministration, nätverks-
säkerhet och kommunikationstekniker så att du blir redo för att bygga nästa 
generations internet. Vi samarbetar med flera företag för att hålla din utbild- 
ning så relevant som möjligt och genom Cisco kan du ta viktiga certifieringar 
som höjer din anställningsbarhet.

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! 

Poängplan & mer info

 EE: IT & Nätverk

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

skolebehörighet inom 
alla yrkesprogram.
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Vill du jobba med grafisk 
design, user experience 
eller marknadsföring?

Framtidsmöjligheter

Art Director, marknadsförare, grafisk designer, lärare, kommunikatör,  

jurist, arkitekt och mycket mer.

Design & Media
Estetiska programmet

Detta är ett program för dig som vill odla din kreativa ådra  
eller redan kanske är en designer i hjärtat. Utbildningen kan 
leda både till jobb, yrkeshögskola eller universitet.

Oavsett förkunskaper får du lära dig hur du kommunicerar i bild, text och form 
medan du tränas i att använda digitala verktyg som Photoshop, InDesign, 
After Effects och Illustrator. Med ett Makerspace och Designlabb fullt med 
utrustning kan du även göra dina skapelser till konkreta verk, till exempel på  
en t-shirt!

I projekt med externa uppdragsgivare får du arbeta med digital produktion 
från idé till leverans.

Vi har två fördjupningar att välja mellan:

Front End är för dig som vill djupdyka i webbdesign, grafisk design och 
kreativitet.

Samhälle är för dig som vill bredda dig och få samma behörighet som 
samhällsvetenskapliga programmet. En lite roligare version av samhälls-
programmet helt enkelt.

Poängplan & mer info

 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 10 veckors 
praktik 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
19 november 11.00-14.00
1 december 17.00-20.00

21 januari 11.00-14.00
26 januari 17.00-20.00

Anmäl dig: ntigymnasiet.se/johanneberg/oppet-hus

Elev för en dag
Ta chansen att följa en klass under en skoldag. 
Träffa elever, lärare och ställ alla dina frågor.  
ntigymnasiet.se/johanneberg/prova-pa-dag

Kontakta oss
NTI Gymnasiet Johanneberg

Origovägen 4, 412 58 Göteborg
031-741 21 00  |  johanneberg@ntig.se

ntigymnasiet.se/johanneberg


