
Framgångsfaktorer för att lyckas med dina studier på Vreta 
Jag hoppas att du/ ditt barn kommer att tycka att det är både roligt och intressant att gå på Vreta!  
Under skoltiden kommer du att träffa många andra, både elever och lärare, med exakt samma 
intressen som dig själv. Du kommer också att lära dig mycket nytt som du kommer ha nytta av i 
framtiden!   

I min roll som specialpedagog på skolan och även utifrån tidigare erfarenhet från yrkesgymnasium vill 
jag ge dig följande råd för att du ska öka dina möjligheter att nå en yrkesexamen. 

• Första året (åk 1) är otroligt viktigt 
Om du klarar dig igenom första årets studier så är dina chanser goda att nå en 
gymnasieexamen.  Det är också bra att veta att svenska 1, matematik 1a, biologi 1 
(Naturbruksprogrammet) samt vissa karaktärsämneskurser kräver minst betyget E för en 
gymnasieexamen. Dessa kurser avslutas efter åk 1.  Om du inte når godkänt på dessa kurser, 
kan du inte få en gymnasieexamen utan kommer då att behöva läsa in kurserna inom ramen 
för vuxenutbildningen efter dina tre gymnasieår. 
 

• Sätt fart från början 
Många av kurserna bygger på varandra så att vara i fas efter första terminen i ettan är 
mycket viktigt och om du missar en kurs så får det konsekvenser. Du som elev måste ta ett 
stort ansvar för dina studier. Du kanske inte tycker att det är så viktigt nu med en 
gymnasieexamen, men du kanske ändrar dig om några år…  
 

• En god närvaro är den enskilt största faktorn för att lyckas med dina studier. Givetvis kan 
man bli sjuk, men närvaro är otroligt viktigt. Både i karaktärsämneskurser och i teoretiska 
kurser! Vid frånvaro finns det också en risk för att studiebidraget från CSN försvinner. 
 

• Om du vet med dig att du har svårt i något ämne så ta emot det stöd som finns på skolan 
och var beredd på att plugga.  Den kurs som eleverna ofta ser som svårast under år 1 är 
matematik 1a.  Lägg ner tid i början av kurserna för att inte komma efter.  De flesta elever på 
Vreta är praktiskt intresserade och ju längre du kommer i utbildningen, desto mer 
karaktärsämneskurser får du läsa. Om du kämpar på under det första läsåret så går det oftast 
lättare under åk 2 och 3! 
 

• Det bästa stöd som du som förälder kan ge ditt barn är att påtala hur viktiga studierna på 
Vreta är för barnets framtid. Enligt forskningen är föräldrars visade intresse en 
framgångsfaktor för att barnen/ungdomarna ska lyckas i skolan.  

Lycka till med dina studier!  

Lisbeth Franzen (lisbeth.franzen@nbg.nu ) Specialpedagog på Vreta utbildningscentrum   
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