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Framtiden
väntar på dig

Nu är det dags att ta nästa kliv i livet.
Många väljer att göra det i Lund. En stad lika
full av kunskap och traditioner som av studenter
och gymnasister, av nytänkande och framtidstro.
I Lund är gymnasieskolorna lika mycket en del
av staden som staden är en del av skolorna.
Närheten till forskare, universitet och näringsliv
både känns och märks.

Gymnasieskolan Spyken, Gymnasieskolan Vipan, Hedda
Anderssongymnasiet, Katedralskolan och Polhemskolan,
Fem kommunala skolor – olika till karaktären men med
samma höga standard. Här ryms både spets och bredd.
Du har möjlighet att söka allt från yrkesutbildningar som
tar dig direkt ut i arbetslivet till unika spetsutbildningar
i fysik, matematik, musik, och historia.
Låt gymnasietiden bli lika rolig som viktig. Vad lockar
dig? Vad vill du utvecklas inom? Vad är du intresserad av?
Oavsett vilket program du väljer och till vilken skola du
söker kommer du att möta lärare med hög kompetens som
är redo att hjälpa dig att nå dina mål, steg för steg.
Lund skapar framtiden – tillsammans med dig.
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Här finns vi
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Gymnasieskolan Spyken, Dalbyvägen 2, tel. 046-359 78 00

2. Gymnasieskolan Vipan, Vipeholmsvägen, tel. 046-359 50 00
3. Hedda Anderssongymnasiet, Byggmästaregatan 2, tel. 046-359 61 30
4. Katedralskolan, Stora Södergatan 22, tel. 046-359 76 10
5. Polhemskolan, Trollebergsvägen 41, tel. 046-359 73 10
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Bra att veta

Vad krävs för att komma in?
Behörighet

Hur funkar gymnasiet?
Yrkesprogram eller högskoleförberedande program
De högskoleförberedande programmen lägger grunden
för fortsatta studier medan yrkesutbildningarna gör dig
redo att börja jobba inom din bransch. Även den som söker
ett yrkesprogram kan plugga vidare på universitet och
högskola genom att välja till de kurser som krävs.

Vilka ämnen läser du?
Gymnasieutbildningarna är indelade i kurser. De flesta
är på 100 poäng och poängantalet motsvarar antalet
lektionstimmar kursen är på till ungefär 80 procent.
Efter varje avslutad kurs får du ett slutbetyg.

Yrkesprogram – du måste ha godkända betyg i engelska,
matematik och svenska/svenska som andraspråk samt
ytterligare fem ämnen.

Högskoleförberedande program – du ska vara godkänd i
engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk
samt ytterligare nio ämnen. Vilka ämnen det är beror
delvis på vilket gymnasieprogram du söker.
Mer information hittar du på www.skanegy.se

Meritvärde

I de fall då platserna inte räcker till för alla sökande är det
meritvärdet från slutbetyget i 9:an som avgör om du får en
plats. Bokstavsbetygen översätts till poäng där A ger 20, B
ger 17,5, C ger 15, D ger 12,5 och E ger 10 poäng. Icke godkänt
betecknas med F. Dina 16 bästa betyg räknas samman och
ger ditt meritvärde. Har du betyg i moderna språk får du även
räkna med det. Meritvärdet beräknas då på 17 betyg.
För mer information om antagningen, gå in på skanegy.se

Programmens kurser
är indelade så här:
Gymnasiegemensamma ämnen

Programfördjupning

Nio ämnen som alla gymnasister läser, dock olika mycket.

Profilkurser som ger ytterligare fördjupning inom
programmet.

Programgemensamma ämnen

Ämneskurser som utmärker det valda programmet.

Inriktningar

Programmen kan ha olika inriktningar att välja mellan.
Varje inriktning har specifika ämneskurser som alla som har
valt inriktningen läser.
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Individuellt val

Kurser som du själv väljer fritt bland och som inte behöver
vara kopplade till det program du går. Skolornas utbud
skiljer sig åt.

Gymnasiearbete

Sista året får du chans att fördjupa dig i något av dina ämnen.

Hur väljer jag rätt?
P

Välj själv, låt inte kompisarnas
programval eller skolval avgöra.

P

Besök skolorna när de har
öppet hus. Se baksidan.

P

Välj en utbildning där du har
många kurser i dina favoritämnen.

P

Prata med din SYV som kan
det här!

P

Vilka är dina starka sidor? Se till
att du får användning av dem!

P

Vill du läsa ett specifikt språk,
en specialkurs eller ha en särskild
idrott på schemat? Skolorna
har olika inriktningar och utbud
av individuella val att välja mellan.

P

Vill du börja jobba direkt efter
gymnasiet, välj ett yrkesprogram.
	Glöm inte att du fortfarande kan
läsa de kurser som ger dig
högskolebehörighet.

P

Prata med dina föräldrar eller
någon annan som känner dig väl.

P

Välj ett program och en
inriktning som känns rolig och
spännande. Det allra viktigaste
är ju att du tar din examen
och inte hoppar av.

!
Vilken av våra gymnasieskolor du än väljer är du
garanterad en skola med
hög standard.
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Poängplan
Engelska 5 och 6 • 200
Gymnasiegemensamma
kurser

Historia 1b • 100
Idrott och hälsa 1 • 100
Matematik 1b, 2b • 200
Naturkunskap 1b • 100
Religionskunskap 1 • 50
Samhällskunskap 1b, 2 • 200
Svenska 1, 2 och 3/
Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 • 300

Programgemensamma
kurser

Företagsekonomi 1 • 100
Moderna språk • 100
Privatjuridik • 100
Psykologi 1 • 50

Inriktning
Juridik

Affärsjuridik • 100
Rätten och samhället • 100
Filosofi 1 • 50
Psykologi 2a • 50

Ekonomiprogrammet
(EK)
Är du intresserad av ekonomi och företagande,
av juridik och samhällsfrågor? Då är det ekonomi
programmet du ska välja.
Programmet ger dig en bred utbildning inom det samhälls
vetenskapliga området i allmänhet och det ekonomiska och
juridiska i synnerhet. Du lär dig hur ekonomi och juridik
påverkar vardagen och framtiden. Du får kunskaper om
företagsekonomi, hur företag är uppbyggda, entreprenörskap
och företagens roll i samhällsutvecklingen. Dessutom får du
förståelse för hur vi människor fungerar, tänker och handlar.
Både som individer och i grupp.
INRIKTNINGAR

Ekonomi
Inriktning
Ekonomi

Företagsekonomi 2 • 100

Val och
fördjupning

Gymnasiearbete • 100

Entreprenörskap och företagande • 100
Matematik 3b • 100

Programfördjupning/profiler • 300
Individuellt val • 200

Passar dig som är intresserad av ekonomi och företagande.
Du lär dig driva företag, teoretiskt och praktiskt, genom att
bland annat läsa redovisning, kalkylering, marknadsföring,
ledarskap och organisation. Dessutom får du möjlighet att
testa att starta eget inom ramen för Ung Företagsamhet (UF).
Skolor: Hedda Anderssongymnasiet, Katedralskolan
(även internationell profil), Polhemskolan (profilerna
Ekonomistyrning, Marknad och ledning samt Europa, där en
hel termin är förlagd utomlands. Läs mer på sid 55.)

Juridik
Fördjupa dig i affärsjuridik och i rättssystemet. Lär dig hur
lagar och författningar påverkar individer, företag och samhälle,
både lokalt och globalt. Genom att arbeta med konkreta fall
och delta i rättegångsrollspel utvecklar du din förmåga att
identifiera, tolka och tillämpa rättsregler. Du kommer också att
göra studiebesök i tingsrätten och få besök av exempelvis polis,
försvarare, åklagare och domare.
Skolor: Hedda Anderssongymnasiet, Katedralskolan
(även profilen Juridisk specialisering), Polhemskolan
(profilerna Företagande och Kriminologi)

 Plugga vidare
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På högskolan kan du läsa vidare till exempelvis ekonom,
affärsjurist, entreprenör, controller och marknadsförare.

Estetiska programmet (ES)
Väljer du det estetiska programmet får du en
gedigen kunskapsbas samtidigt som du utvecklas
inom musik, teater, estetik och media eller
bild och formgivning.

Musik
Vill du lära dig mer om pop, rock och jazz är musik
inriktningen något för dig. Du får undervisning i sång eller
annat valfritt instrument, liksom i gehörs- och musiklära,
kör och ensemble. Du har också möjlighet att ta del av
skolans internationella musikaliska samarbeten.

Programmet förbereder dig för högskolestudier inom
de konstnärliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska
områdena. Utöver dina teoretiska studier får du dessutom
arbeta med att skapa, kommunicera och tolka olika
uttrycksformer.
Skola: Spyken, gäller samtliga inriktningar

Teater

En grundläggande utbildning i skådespeleri och rollgestalt
ning. Du studerar även scenografi, ljus, ljud, mask, kostym
och regi och har möjlighet att delta i flera teaterproduktioner
i samarbete med några av Lunds teatergrupper.



INRIKTNINGAR

Spetsutbildning
Spetsutbildning i musik, ett spetsprogram för dig
som verkligen vill satsa på musiken. Se sida 23.

Estetik och media

Gymnasiegemensamma
kurser

Programgemensamma
kurser

Inriktning
Bild och
formgivning

Inriktning
Estetik och
media

Inriktning
Musik

Inriktning
Teater

Individuellt val • 200

Programfördjupning • 500

Gymnasiearbete • 100

Teaterteori • 100

Scenisk gestaltning 1, 2, 3 • 300

Spetsutbildning i musik, se sida 23

Instrument eller sång • 100

Gehörs- och musiklära 1 • 100

Ensemble med körsång • 200

Efter avslutad utbildning kan du söka många högskole
utbildningar både inom och utanför det estetiska området.

Medier, samhälle och kommunikation 1 • 100

Bildteori • 100

Form • 100

Bild • 100

Bild och form 1b • 100

Konstarterna i samhället • 50

Estetisk kommunikation • 100

Samhällskunskap 1b • 100

Religionskunskap 1 • 50

Naturkunskap 1b • 100

Matematik 1b • 100

Idrott och hälsa 1 • 100

Historia 2b kultur • 100

Historia 1b • 100

Engelska 5 och 6 • 200

Poängplan

Svenska 1, 2 och 3/
Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 • 300

Arbeta undersökande och experimentellt med konstnärliga
tekniker, material, färg och form. Du kommer att utveckla
din kreativa förmåga inom tekniker som teckning, måleri,
skulptur, keramik, foto, film och digitalt skapande.

Medieproduktion 1, 2 • 200

Bild och formgivning

Plugga vidare

Digitalt skapande 1 • 100

För dig som är intresserad av medieproduktion. Du får arbeta
med egna fotoprojekt, poddar, film- och tv-produktioner på
skolans kreativa medieinstitution. Dessutom får du kunskap
och förståelse för hur vi påverkas av allt från reklam och
massmedier till sociala medier.

Val och
fördjupning
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Humanistiska programmet (HU)
Programmet för dig som är intresserad av
språk och kultur. Här står människans språk,
skapande och tänkande i centrum och du
får ökad förståelse för både din egen och
andras kulturer.

INRIKTNINGAR:

Språk
Fördjupa dina språkkunskaper. Förutom att du fortsätter med
ditt huvudspråk i franska, tyska eller spanska under tre år,
väljer du ett nybörjarspråk samt läser kursen Latin – språk
och kultur. Det internationella perspektivet är centralt.
Skola: Spyken

Fördjupa dig i språk, litteratur, historia, kulturhistoria
och filosofi. Som humanist får du redskap för att analysera
olika typer av texter och talat språk. Du studerar kulturarv,
samtida kulturer och interkulturella frågor och får kunskaper
som är viktiga i ett globalt perspektiv.

Kultur
Studera hur kultur och samhällsutveckling har speglat
varandra genom historien. Läs filosofi, litteratur och
historia och lär dig att analysera och reflektera över olika
uttrycksformer. Besök på teater, museum och deltagande
i kulturaktiviteter är integrerade delar av utbildningen.
Skola: Spyken

Gymnasiegemensamma
kurser

Programgemensamma
kurser

 Plugga vidare

Inriktning
Kultur

Inriktning
Språk

Individuellt val • 200

Programfördjupning • 300

Gymnasiearbete • 100

Språk • 300

Latin – språk och kultur 1 • 100

Samtida kulturuttryck • 100

Psykologi 1 • 50

Litteratur • 100

Kultur- och idéhistoria • 100

På högskolan kan du studera vidare för att exempelvis
bli litteraturvetare, tolk, och översättare, kulturvetare,
journalist, genusvetare, arkeolog, lärare och historiker.

Filosofi 2 • 50

Människan språk • 100

Moderna språk • 200

Filosofi 1 • 50

Samhällskunskap 1b • 100

Religionskunskap 1 • 50

Naturkunskap 1b • 100

Matematik 1b • 100

Idrott och hälsa 1 • 100

Historia 2b kultur • 100

Historia 1b • 100

Engelska 5 och 6 • 200

Poängplan

Svenska 1, 2 och 3/
Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 • 300

Engelsk profil
En profilutbildning för dig som är särskilt
intresserad av engelska och som redan i
grundskolan känt ett behov av att läsa språket
i snabbare takt. Här pluggar du in kurserna
i engelska och förbereds för att ta det
internationella språkdiplomet CAE.
Skola: Spyken

Val och
fördjupning
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International Baccalaureate
– the Diploma Programme (IB-PDP IB-DP)
Vill du gå en utbildning med gott anseende
runt om i världen? Ett program som öppnar
dörrarna för utlandsstudier på vid gavel
och samtidigt ger behörighet till svenska
universitet och högskolor? Då är engelsk
språkiga IB, International Baccalaureate,
rätt val för dig.
Ta chansen att plugga ett internationellt program.
Kursupplägget är detsamma i hela världen och
betygssättningen baseras på inlämningsuppgifter
och slutexamen som bedöms av IB:s examinatorer.
Dina lärare ger dig kontinuerlig feedback men sätter
inte ditt slutbetyg. Relationerna kan därför bli mer
avspända och lärarnas fokus ligger på att stötta
och hjälpa dig framåt.
KURSUPPLÄGG

Årskurs 1 är ett förberedelseår, Pre Diploma Programme
(PDP). Du läser svenska nationella kurser – på engelska
– som i stort sett motsvarar de natur- och samhälls
vetenskapliga programmens. Till år 2 väljer du ut sex
ämnen som du är särskilt intresserad av. Under resten av
utbildningen är det dessa du arbetar med, vilket ger dig
både kunskaper och förståelse på djupet.
Utbildningens vision är att varje människa ska
utvecklas till en balanserad individ som aktivt tar del i
samhällets utveckling, var som helst i världen. Vid sidan
av de teoretiska studierna ingår därför planerade
fritidsaktiviteter inom kultur och sport samt aktiviteter
som på olika sätt hjälper dina medmänniskor.
Skola: Katedralskolan
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Do you want to study an international
highly respected pre-university programme
accepted by universities all over the world?
A programme that provides excellent
preparation for further studies abroad
while at the same time meeting eligibility
requirements for Swedish universities. If you
do, the International Baccalaureate Diploma
Programme, the IBDP, taught in English, is the
best choice for you!
Why not study an international programme, the IBDP, at
Katedralskolan in Lund? The programme requirements
are the same all over the world, and your grades are
based on internal assignments, along with final exams
assessed by IB examiners at the end of your third year.
You will be given continuous formative feedback by your
subject teachers, but they will not set your final grades.
Teacher- student relationships are therefore more
relaxed, and your subject teachers can focus on guiding,
supporting and developing the whole you.
COURSE SET-UP

Year 1- the Pre-Diploma Programme (the PDP) is a prepa
ratory year. During PDP, you will study some national
Swedish courses along with IBDP preparatory courses.
All your subjects and course books are in English. At the
end of autumn term year 1, you will choose six subjects
that particularly interest you. During the Diploma
Programme (year 2 and 3), you will study these subjects
gaining in-depth knowledge and thorough understanding.
The mission and vision of the IB Diploma Programme
is for all students to develop into balanced and socially
responsible citizens, in the local as well as global commu
nity. That is the reason why in addition to your academic
studies, there are extra-curricular experiences in three
areas, creativity, activity and service that encourage you
to learn through experience and to take action in the
service of others.
School: KatedralskolanSchool: Katedralskolan

IBDP på Katedralskolan
I Lund är det Katedralskolan som
erbjuder utbildningen. Skolan är stolt
över att avgångsklasserna varje år
placerar sig över betygssnittet bland
svenska IBDP-skolor och en bra bit
över världsgenomsnittet. Tidigare
elever studerar idag på attraktiva
utbildningar i såväl Sverige som på
universitet runt om i världen.
IBDP at Katedralskolan
Katedralskolan in Lund offers the
IBDP. We proudly pronounce that
every year, our IBDP graduates rank
well above the grade point average
nationally, as well as internationally
compared to the global grade point
average. Today, our IBDP graduates,
our former students, study attractive
university programmes in Sweden
as well as at universities all over the
world.
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Extra intresserad av fysik eller matematik?
Polhemskolan erbjuder två nationella
spetsutbildningar: Fysikprogrammet och
Matematikprogrammet. Läs mer på sid 20.
Katedralskolan erbjuder tillvalet Kattematte
inom matematik. Kontakta skolorna för
ytterligare information.

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Är du nyfiken, gillar matematik och
problemlösning? Då är Natur det självklara
valet för dig. Du lär dig om sammanhang
i naturen, om livets villkor, om fysikaliska
fenomen och kemiska processer.
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På Naturvetenskapsprogrammet ligger fokus på biologi,
fysik, kemi och matematik. Förståelse för naturvetenskap
bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet.
Experiment, laborationer och fältarbeten är därför centrala
i utbildningen. Du utvecklar ett naturvetenskapligt
förhållningssätt, stärker din förmåga att kritiskt granska,
se mönster och föra logiska resonemang.

INRIKTNINGAR:

Poängplan

Naturvetenskap

Musik

Bild och design

 Plugga vidare
Du får behörighet till så gott som alla högskoleutbildningar och
kan exempelvis läsa till läkare, fysiker, biomedicinsk analytiker,
veterinär, civilingenjör, sjuksköterska, kemist, geolog, jurist,
lärare, optiker och brandingenjör.

Svenska 1, 2 och 3/
Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 • 300

Fysik 1a • 100
Kemi 1 • 100
Moderna språk • 100

Fysik 2 • 100
Kemi 2 • 100
Matematik 4 • 100

Biologi 2 • 100
Geografi 1 • 100
Samhällskunskap 2 • 100

Biologi 2/Matematik 4 • 100
Ensemble och körsång • 200
Gehörs- och musiklära 1 • 100

Biologi 2/Matematik 4 • 100

Biologi 2 • 100

Val och
fördjupning

Landets enda naturvetenskapliga program med hästprofil.
En unik utbildning där en dag i veckan är förlagd till hästcentret
Flyinge där du som gymnasist även har möjlighet att bo.
De meriterade lärarna och tränarna undervisar i hippologiska
studier, hästträning och skötsel. De gymnasie- och program
gemensamma ämnena läser du på Polhemskolan.
Skola: Polhemskolan

Samhällskunskap 1b • 100

Särskild variant
Hippologi

Hippologigymnasiet

Religionskunskap 1 • 50

Särskild variant
Bild och design

Inriktningen för dig som vill kombinera naturvetenskapliga
ämnen och matematik med bild och design. Sökande skickar in
arbetsprover samt kallas till ett antagningsprov i början av april.
Skola: Spyken

Matematik 1c, 2c och 3c • 300

Biologi 2 • 100

Särskild variant
Musik

Är du intresserad av både musik och naturvetenskap och
matematik? Då är det här inriktningen för dig. Sökanden kallas
till ett antagningsprov i början av april. Skola: Spyken

Idrott och hälsa 1 • 100

Biologi 1 • 100

Inriktning
Naturvetenskap
och samhälle

SÄRSKILDA VARIANTER

Historia 1b • 100

Inriktning
Naturvetenskap

Få det bästa från två världar. Det här är inriktningen för
dig som vill kombinera naturvetenskapliga studier med ett
samhällsintresse. Du läser samhällskunskap och ämnen
såsom geografi, filosofi och psykologi samtidigt som du får
en god grund i naturvetenskap och matematik.
Skolor: Katedralskolan, Polhemskolan (även profilerna Global hälsa,
Matematik, Programmering, Medicin, Idrott, En hållbar värld) och
Spyken

Engelska 5 och 6 • 200

Programgemensamma
kurser

Naturvetenskap och samhälle

Gymnasiegemensamma
kurser

Fördjupa dig inom biologi, fysik, kemi och matematik.
Det här är inriktningen för dig som verkligen är intresserad
av naturvetenskap. Du får kunskaper om allt från atomoch kärnfysik till biokemi och celler.
Skolor: Katedralskolan (även profilen Science), Polhemskolan (även
profilerna Life Science, Matematik, Programmering, Medicin, Europa,
Idrott, En hållbar värld),
Spyken och Hedda Anderssongymnasiet.

Gymnasiearbete • 100

Bild och form 1 • 100
Design 1 • 100
Bild specialisering • 100

Kemi 2 • 100
Hippologi: anatomi, fysiologi
och etologi • 100

Programfördjupning/profiler • 200/300
Individuellt val • 200
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Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Hur är vårt samhälle format och varför fungerar
det som det gör? Det här är programmet för dig
som vill veta mer om hur världen påverkar oss
och hur vi kan påverka världen. Du får en bred
kompetens och en allmänbildning som kan ta
dig dit du vill.
Människan och samhället står i centrum på Samhällsvetenskapsprogrammet. Du lär dig om de faktorer som kan
förklara och påverka det som sker i samhället, både på lokal
och global nivå. Du får kunskap om samhällsförhållanden
i Sverige och i världen och om människors olika livsvillkor.
Du studerar makt ur ekonomiska, sociala och politiska
perspektiv. Dessutom demokratiska processer, etik, genus
och miljö. Som samhällsvetare får du kunskap om hur åsikter
och värderingar uppstår och redskap för att både kunna
ifrågasätta och influera samhället vi lever i.
INRIKTNINGAR:

Samhällsvetenskap

Medier, information och kommunikation

Fördjupa dina samhällskunskaper. Lär dig att förstå nutiden
genom studier i historia, religion, geografi och samhälls
vetenskap. Möt olika teorier som förklarar varför världen
ser ut som den gör och få kunskap och förståelse för hur
åsikter och värderingar uppkommer.
Skolor: Hedda Anderssongymnasiet, Katedralskolan,
Polhemskolan (profilerna Samhälle eller Europa) och
Spyken (även engelsk profil)

För dig som vill förstå och lära dig att analysera mediernas
roll i samhället, liksom reklamens och den växande
informationsteknologins. Teori varvas med praktik
där du får prova på olika roller inom medieproduktion,
såsom skribent, fotograf, ljudtekniker och redigerare.
Skola: Spyken (även engelsk profil)

Beteendevetenskap
Inriktningen för dig som är intresserad av varför vi
beter oss som vi gör. Du får kunskap och förståelse för
hur människor handlar som individer, gruppdeltagare
och samhällsmedborgare. Genom kurser i ledarskap,
psykologi, sociologi och kommunikation får du fördjupade
kunskaper ur flera perspektiv.
Skolor: Hedda Anderssongymnasiet, Katedralskolan,
Polhemskolan (profilerna Människan i samhället eller
Idrotten i samhället) och Spyken (även engelsk profil)
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Samhällsvetenskapsprogrammet Fyraårigt
Du som har en neuropsykiatrisk funktionsvariation kan
läsa det nationella programmet med inriktning samhälle
– fördelad över fyra år istället för tre. Klasserna är små
och stor vikt läggs vid att skapa tydlighet och struktur.
Du får en egen arbetsplats i en lugn och trygg miljö.
Skola: Polhem

Spets i Historia
Denna unika spetsutbildning ger samma goda behörighet för
vidare studier som övriga inriktningar, och du kommer att
gå i samma klass som andra samhällselever och blir en del av
gemenskapen på ett stort program. På spetsutbildningen läser
du dock mer historia och får ta del av exklusiva historiekurser
som bara ges här.
Skola: Katedralskolan

Poängplan

Gymnasiegemensamma
kurser

Programgemensamma
kurser

Inriktning
Samhällsvetenskap

Inriktning
Beteendevetenskap

Inriktning
Medier, information
och kommunikation

Individuellt val • 200

Programfördjupning/profiler • 300/400

Gymnasiearbete • 100

Psykologi 2a • 50

Medier, samhälle och kommunikation 1 • 100

Medieproduktion 1 • 100

Journalistik, reklam och information 1 • 100

Sociologi • 100

Samhällskunskap 2 • 100

Psykologi 2a • 50

Ledarskap och organisation • 100

Kommunikation • 100

Samhällskunskap 2 och 3 • 200

Religionskunskap 2 • 50

Historia 2a • 100

Geografi 1 • 100

Psykologi 1 • 50

Moderna språk • 200

Filosofi 1 • 50

Svenska 1, 2 och 3/
Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 • 300

Samhällskunskap 1b • 100

Religionskunskap 1 • 50

Naturkunskap 1b • 100

Matematik 1b och 2b • 200

Idrott och hälsa 1 • 100

Historia 1b • 100

Engelska 5 och 6 • 200

 Plugga vidare

Du går ut väl förberedd för studier
inom ett brett samhällsfält. Exempel på
framtida yrken: Psykolog, statsvetare,
socionom, personalvetare, jurist,
journalist, kommunikatör, forskare,
lärare, projektledare.

Val och
fördjupning
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Teknikprogrammet (TE)
Tekniken får en allt mer central plats i våra liv.
Är du intresserad av teknikutveckling, teknikens
roll i samhället och processer från idé till färdig
produkt är det här programmet för dig.
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Arbetsmarknaden skriker efter tekniskt utbildade personer.
På teknikprogrammet läser du fysik, kemi och matematik
med fokus på tekniska processer. Utbildningen ger dig
också kunskaper om samspelet mellan människa och natur
med hänsyn till hållbar utveckling. Du lär dig att analysera
teknikbehov, utveckla idéer, designa, konstruera, producera,
använda, sälja och återvinna.

INRIKTNINGAR:

Poängplan

Teknikvetenskap

Informations- och medieteknik

Design- och produktutveckling

Studera samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Utifrån ett brett
perspektiv, såväl ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och
socialt, får du både färdigheter och fördjupade kunskaper.
Skola: Polhemskolan

Inriktning
Teknikvetenskap

Teknikprogrammet ger dig goda förutsättningar för vidare
utbildning till exempelvis högskoleingenjör, civilingenjör,
systemutvecklare, programmerare, arkitekt, industridesigner,
produktutvecklare, civilekonom, spelutvecklare.

Inriktning
Samhällsbyggande
och miljö

 Plugga vidare

Inriktning
Informations- och
medieteknik

Samhällsbyggande och miljö

Inriktning
Design och
produktutveckling

Inriktningen där du får arbeta med 3D-modeller och ta fram
användarvänliga produkter där hänsyn tas till både estetik,
funktion, ekonomi och miljö.
Skola: Polhemskolan

Programgemensamma
kurser

Är du intresserad av datorkommunikation, programmering,
digital media, webbutveckling och dator- och nätverksteknik?
Då är detta inriktningen för dig.
Skolor: Hedda Anderssongymnasiet och Polhemskolan

Gymnasiegemensamma
kurser

Fördjupa dina kunskaper i teknik, matematik och fysik.
Genom experiment, simulering och matematisk modellering
blir omvärlden begriplig. Här får du kunskapen och verktygen
som hjälper dig att lösa verkliga problem.
Skolor: Hedda Anderssongymnasiet och Polhemskolan

Engelska 5 och 6 • 200
Historia 1a1 • 50
Idrott och hälsa 1 • 100
Matematik 1c, 2c och 3c • 300
Religionskunskap 1 • 50
Samhällskunskap 1b • 100
Svenska 1, 2 och 3/
Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 • 300

Fysik 1a • 150
Kemi 1 • 100
Teknik 1 • 150

Bild och form 1a1 • 50
Cad 1 • 50
Design 1 • 100
Konstruktion 1 • 100

Dator- och nätverksteknik • 100
Programmering 1 • 100
Webbutveckling 1 • 100

Hållbart samhällsbyggande • 100
Arkitektur – hus • 100
Byggnadsverk • 100

Matematik 4 • 100
Teknik 2 • 100
Fysik 2 • 100

Val och
fördjupning

Gymnasiearbete • 100
Programfördjupning/profiler • 400
Individuellt val • 200
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Sökande till de naturvetenskapliga
spetsprogrammen kallas till ett
antagningsprov i början av april 2022.

Spetsutbildningar
Är du särskilt intresserad av fysik eller matte,
av historia, musik eller språk, film och litteratur?
Då kan du söka en spetsutbildning inom just
ditt område.
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Skolornas spetsutbildningar är till för dig som vill satsa extra
på ämnen som verkligen intresserar dig. De är alla knutna till
ett närliggande nationellt program men ger dig chansen att
specialisera dig och utvecklas inom det område du brinner för.
Elever från hela landet kan söka utbildningarna.

SPETSUTBILDNINGAR INOM NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

NA Fysik spets (FY)

NA Matematik spets (MA)

Breda och djupa fysikkunskaper är en bra bas för att läsa
vidare även inom andra naturvetenskapliga ämnen som kemi
och biologi – och gör dig intressant på arbetsmarknaden.
Du kan få forskningsuppdrag på universitet och högskola,
men lika gärna t.ex. jobba på finansmarknaden som finans
fysiker. Dina kunskaper är också attraktiva inom sjukvård,
informationsteknik, bioteknik, medicinsk diagnostik, miljöoch energiteknik, materialteknik och elektronik. Du har
också möjlighet att läsa och tentera högskolekurser i fysik och
matematik redan på gymnasiet och programmet har ett tätt
samarbete med Lunds universitet.
Skola: Polhemskolan

På NA Matematikspets får du lösa problem, upptäcka
samband och resonera kring matematik med likasinnade. Du
utvecklar dina kunskaper i en kreativ och stimulerande miljö
och får kunskapsmässiga utmaningar i undervisningen.
I det obligatoriska utbudet av matematikkurser ingår förutom
de nationella matematikkurserna 1–5 också två specialise
ringskurser som till stor del fokuserar på problemlösning. Du
blir en kvalificerad problemlösare i matematik utö-ver vad
som är vanligt på det naturvetenskapliga programmet. Dessa
kunskaper i problemlösning ger dig en mycket god bas för
fortsatta studier.
Skola: Polhemskolan

Poängplan

Poängplan

Spetsutbildningen följer Naturvetenskapsprogrammets kursplan. Se sida 14. Det som särskiljer
Fysikprogrammet är följande kurser:

Spetsutbildningen följer Naturvetenskapsprogrammets kursplan. Se sida 14. Det som särskiljer
Matematikprogrammet är följande kurser:

Fysik 2 • 100

Fysik 2 • 100

Matematik 4 och 5 • 200

Matematik 4 och 5 • 200

Matematik specialisering – linjär algebra • 100

Matematik specialisering – matematikens historia,
bevisföring, problemlösning • 100

Naturvetenskaplig specialisering, atom- och kärnfysik • 100
Programfördjupning • 100

Matematik specialisering – analys och fördjupad
problemlösning • 100
Programfördjupning • 100

”Det är fantastiskt att plugga
tillsammans med andra som är lika
historieintresserade som jag.”
Elev på Katedralskolan

SPETSUTBILDNING INOM

SPETSUTBILDNING INOM DET

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

ESTETISKA PROGRAMMET

Historia (HIS)

Musik (MU)

Gillar du historia? Är du intresserad av hur dagens värld
hänger ihop med dåtidens? Finns det historiska händelser
och personer som fascinerar dig? Då är Katedralskolans
spetsutbildning någonting för dig! Grunden är densamma
som Samhällsvetenskapsprogrammet och ger samma goda
behörighet för vidare studier. Du kommer att gå i samma
klass som andra samhällselever och blir en del av gemen
skapen på ett stort program. På spetsutbildningen läser du
dock mer historia och får ta del av exklusiva historiekurser
som bara ges här.
Samtidigt som du läser mycket historia, så är du som söker
spetsutbildningen garanterad en plats på vårt fördjupnings
spår i engelska, och du har också möjlighet att göra din spets
utbildning ännu vassare genom att läsa matematik i snabbare
takt eller avancerade språkkurser. Spetsutbildningen rustar
dig riktigt väl för universitetet.
Skola: Katedralskolan

Vill du satsa på musiken? Det här är en spetsutbildning för
dig som har musicerat sedan tidigare. Du får undervisning
i sång eller ditt valda instrument, liksom i gehörs- och
musiklära, kör och ensemble. Du kan också fördjupa dig
i musikproduktion eller improvisation. Tillsammans
med bland annat Musikhögskolan i Malmö, Fridhems och
Skurups folkhögskolor och Mejeriet anordnas föreläsningar,
workshops och konserter. Sista året har du chans att ta en
högskolekurs inom ramen för programmet. Alla sökande
kallas till ett antagningsprov på valfritt instrument.
Skola: Spyken

Poängplan

Poängplan

Spetsutbildningen följer i grunden Samhällsvetenskapsprogrammets kursplan. Se sida 16. Det som särskiljer
Historieprogrammet är följande kurser:

Spetsutbildningen följer i grunden Estetiska
programmets kursplan. Se sida 9. Det som särskiljer
Musik spets är nivån på inriktningskurserna samt att
du läser ytterligare 100 poäng Instrument eller sång
inom din programfördjupning.

Historia 2a • 100
Religionskunskap 2 • 50
Samhällskunskap 2 och 3 • 200
Programfördjupning:

Ensemble med körsång • 200

Historia 3 • 100

Gehörs- och musiklära 1 • 100

Sveriges historia • 100

Instrument eller sång • 200

Historia – ljus och mörker • 50
Antikens och medeltidens värld • 50
Kulturhistoria • 50
Populärvetenskaplig förmedling av historia • 50
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På riktigt! På spetsutbildningen deltar
du i skarpa projekt. Ett exempel är
ett filmmusikprojekt i samarbete med
London College of Fashion och musikern
och skådespelaren Richard Strange.
Ett annat exempel är att elever tagit
fram en app om medeltidens Lund.
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Yrkesprogram
Är du sugen på att komma ut i arbetslivet
med ett riktigt yrke i bagaget? Då är det ett
yrkesförberedande program du ska välja.
På arbetsmarknaden söker många med ljus
och lykta efter unga att anställa inom en rad
branscher. Framtiden väntar på dig.

Yrkesprogram eller högskoleförberedande program
Att välja en yrkesutbildning betyder inte att du inte kan läsa
vidare på högskolan. Alla elever har möjlighet att få grund
läggande behörighet under sin studietid. Det som krävs är
att du väljer svenska 2, svenska 3 och engelska 6, som finns
i utbudet av valbara kurser på samtliga yrkesutbildningar.

APL – arbetsplatsförlagt lärande
Hur lär du dig ett yrke? Svaret är enkelt: Genom att jobba
inom det. Därför får alla elever på yrkesutbildningarna
komma ut i arbetslivet – för att lära på arbetsplatsen.
Under minst 15 veckor under dina tre år på skolan är du ute
på riktiga arbetsplatser där du får hjälp av en erfaren och
förstående handledare. Du tar ett steg ut i vuxenlivet och
kommer garanterat att lära dig massor. Dessutom får du
både erfarenheter och kontakter inför framtiden.

Lärlingsutbildning

På fyra av yrkesprogrammen är det möjligt att välja att gå en
lärlingsutbildning. Det innebär att mer än halva din skoltid är
förlagd på en riktig arbetsplats. Där har du också flera av dina
kurser, de som hänger samman med din yrkesutbildning. De
teoretiska kurserna läser du på skolan två dagar i veckan till
sammans med andra lärlingselever. Programmen du kan välja
mellan är Barn- och fritid, Vård- och omsorg, Försäljnings- och
service och Restaurang- och livsmedel.
Skola: Vipan
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Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Möt människor – på heltid. Det här är yrkesutbildningen för dig som vill arbeta med barn,
ungdomar och vuxna i olika miljöer.

 Börja jobba
Du kan arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent
och stödassistent.

 Plugga vidare
På Barn- och fritidsprogrammet får du kunskaper om
människans lärande, utveckling och växande. Du utvecklar
dina ledaregenskaper och din förmåga att planera och
organisera, samarbeta och kommunicera. Det här är en
bred och användbar utbildning för framtiden som ger dig
kunskaper inom både pedagogik, psykologi och sociologi.
Under sammanlagt 15 veckor har du APL (arbetsplatsförlagt
lärande) som både ger dig erfarenhet och kontakter
i arbetslivet.
Skola: Vipan, gäller samtliga inriktningar

På yrkeshögskola eller (om du väljer kurserna som ger
behörighet) på högskola till exempelvis förskollärare,
fritidspedagog, lärare, polis och socionom.

INRIKTNING

Pedagogisk och social inriktning

Gymnasiegemensamma
kurser
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Programgemensamma
kurser

Inriktning
Pedagogiskt och socialt arbete

Individuellt val • 200
Gymnasiearbete • 100

Svenska 3 eller Ungdomskulturer • 100

Engelska 6 eller Grundläggande vård
och omsorg • 100

Etnicitet och kulturmöten • 100

Specialpedagogik 1 • 100

Skapande verksamhet • 100

Programfördjupning:
Barns lärande och växande • 100

Pedagogiskt arbete • 200

Lärlingsutbildning
Barn- och fritidsprogrammet finns som lärlings
utbildning. Det innebär att du har minst hälften av
din undervisning ute på en arbetsplats.

Socialt arbete 1 • 100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 • 100

Samhällskunskap 1a2 • 50

Pedagogiskt ledarskap • 100

Människors miljöer • 100

Lärande och utveckling • 100

Kommunikation • 100

Naturkunskap 1a2 • 50

Hälsopedagogik • 100

Samhällskunskap 1a1 • 50

Religionskunskap 1 • 50

Naturkunskap 1a1 • 50

Matematik 1a • 100

Idrott och hälsa 1 • 100

Historia 1a1 • 50

Engelska 5 • 100

Poängplan

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 • 100

För dig som är intresserad av pedagogik, barns utveckling
och ledarskap. Du får även lära dig om sociala verk
samheter, omsorg och stöd för människor med olika
funktionsvariationer.

Val och
fördjupning

Matematik 1a • 100
Naturkunskap 1a1 • 50
Religionskunskap 1 • 50
Samhällskunskap 1a1 • 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 • 100

Bygg och anläggning 1 och 2 • 400

Plåtslageri – grunder • 100
Ventilationsplåtslageri • 100
Programfördjupning:
Byggnadsplåtslageri 1, 2, 3 och 4 • 800

Husbyggnad 3 – ombyggnad • 200
Entreprenörskap eller Svenska 2 • 100
Programfördjupning Betong:
Betong 1 – lågform och platta på mark • 100
Betong 2 – väggar och pelare • 100

Inriktning
Husbyggnad

För dig som vill bli byggnadsmålare och arbeta med underarbete
och färg både in- och utvändigt.

Idrott och hälsa 1 • 100

Husbyggnad 1 och 2 • 300

Plåtslageri

Måleri

Historia 1a1 • 50

Husbyggnadsprocessen • 200

INRIKTNINGAR

För dig som vill bli plåtslagare och arbeta med allt från att lägga
plåttak till bleck och rännor för tätning.

Engelska 5 • 100

Plåtslageriprocessen • 200

Inriktning
Plåtslageri

Det här är yrkesutbildningen för dig som vill arbeta som
exempelvis byggnadsarbetare, målare eller murare.
Du får kunskaper om nybyggnad och ombyggnad. De teoretiska
delarna vävs samman med de praktiska. Under årskurs två
är du ute på praktik två dagar i veckan, sista året tre dagar
i veckan. Du får både erfarenhet, värdefulla kontakter
och en yrkesidentitet.
Skola: Vipan, gäller samtliga inriktningar

Programgemensamma
kurser

Bygg din egen framtid. På Bygg- och anläggnings
programmet får du en bra yrkesgrund för flera
olika jobb inom branschen.

Poängplan
Gymnasiegemensamma
kurser

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Betong 3 – bärlag • 100
Betong 4 – golv • 100
Programförjupning Mureri:
Mur- och putsverk 1 – grundmurar • 100
Mur- och putsverk 2 – murverk • 100
Mur- och putsverk 3 – puts • 100
Specialyrke 1 • 100
Programfördjupning Trä:
Trä 1 – stommar • 100

För dig som vill arbeta med hus- och lokalbyggnader.
Du kan välja att fördjupa dig inom betong, mureri eller trä.

Trä 2 – beklädnader • 100

Du kan arbeta som golvläggare, betongarbetare, byggnads
målare, snickare, murare, plattsättare och byggnadsplåtslagare.

Inriktning
Måleri

Måleri 1 • 200

Om du väljer kurser som ger högskolebehörighet kan du
exempelvis läsa vidare till ingenjör, kalkylator, projektledare
och yrkeslärare. Du kan även plugga vidare på yrkeshögskola.

Val och
fördjupning

Husbyggnad

Trä 3 – montage • 100
Betong 1 – lågform och platta på mark • 100

 Börja jobba

Måleriprocessen • 200

 Plugga vidare

!

Entreprenörskap eller Svenska 2 • 100
Programfördjupning:
Måleri 2, 3 och 4 • 600
Måleri – dekorationstekniker • 100

Gymnasiearbete • 100
Individuellt val • 200

Byggbranschen rekommenderar
Vipans Bygg- och anläggningsprogram.
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El- och energiprogrammet (EE)
Gillar du teknik och praktisk användning av
matematik? Vill du ha ett arbete som kräver
noggrannhet, säkerhet och teknisk problemlösning?
Då är El- och energiprogrammet det rätta.
Utbildningen ger dig en bred kunskapsgrund inom el, elektronik
och kommunikationsteknik. Inriktningen som erbjuds är
Elteknik. Du lär dig att göra elinstallationer i bostäder, kontor
och industri. Du får också kunskap om bland annat larm,
övervakning och fastighetsautomation. El används i alla
miljöer och som elektriker har du möjlighet till omväxlande
arbetsplatser. Under 15 veckor av utbildningen har du APL,
arbetsplatsförlagt lärande. När du kommer ut på olika företag
får du både erfarenhet, kontakter och en yrkesidentitet.
Skola: Vipan

 Börja jobba
Du kan ta jobb som elektriker inom installation och
eldistribution, bli larm- eller hisstekniker, driftsoperatör
och teknisk säljare.

 Plugga vidare

Gymnasiegemensamma
kurser

Programgemensamma
kurser
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Inriktning
Elteknik

Individuellt val • 200

Gymnasiearbete • 100

Servicekunskap • 100

Mät- och styrteknik eller Engelska 6 • 100

Fastighetsautomation 1 • 100

Larm, övervaknings- och
säkerhetssystem • 100

Data- och medienät • 100

Elmotorstyrning • 100

Belysningsteknik • 100

Programfördjupning:

Kommunikationsnät 1 • 100

Elinstallationer • 200

Praktisk ellära • 100

Elkraftteknik • 100

Mekatronik 1 • 100

Energiteknik 1 • 100

Elektromekanik • 100

Datorteknik 1a • 100

Samhällskunskap 1a1 • 50

Religionskunskap 1 • 50

Naturkunskap 1a1 • 50

Matematik 1a • 100

Idrott och hälsa 1 • 100

Historia 1a1 • 50

Engelska 5 • 100

Poängplan

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 • 100

På yrkeshögskola eller (om du väljer kurserna som ger
behörighet) på högskola, exempelvis till ingenjör, kalkylator,
yrkeslärare eller servicetekniker.

Val och
fördjupning

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)
Utbildningen för dig som är serviceinriktad och
vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen.

 Börja jobba
Du kan arbeta som säljare, inköpare, butikschef, butiks
kommunikatör, dekoratör och personaladministratör.

 Plugga vidare

Gymnasiegemensamma
kurser

Programgemensamma
kurser

Om du valt de kurser som ger dig behörighet kan du bland
annat studera ledarskap, affärsutveckling och marknads
föring på högskolan. Du kan även studera på yrkeshögskola.

Programfördjupningar
Handel och service

*Skall erbjudas för högskolebehörighet

Svenska 3/Svenska som 2:a språk 3* • 100

Engelska 6* • 100

Individuellt val

Gymnasiearbete • 100

Utställningsdesign • 100

Svenska 2/Svenska som 2:a språk 2 • 100

Praktisk marknadsföring 2 • 100

Personlig försäljning 2 • 100

Företagsekonomi 1 • 100

Handel-specialisering (APL åk 3) • 100

Lärlingsutbildning
Försäljnings- och serviceprogrammet finns som
lärlingsutbildning. Det innebär att du har minst
hälften av din undervisning ute på en arbetsplats.

Handel-specialisering (APL åk 2) • 100

Inköp 1• 100

Information och kommunikation 1• 100

Handel och hållbar utveckling• 100

Branschkunskap inom handel och administration• 100

Affärsutveckling och ledarskap• 100

Praktisk marknadsföring 1• 100

Servicekunskap • 100

Personlig försäljning 1• 100

Entreprenörskap • 100

Samhällskunskap 1a1 • 50

Religionskunskap 1 • 50

Naturkunskap 1a1 • 50

Matematik 1a • 100

Idrott och hälsa 1 • 100

Historia 1a1 • 50

Engelska 5 • 100

Poängplan

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 • 100

Vill du jobba med mode eller livsmedel? Drömmer du om att
starta eget? Då är Försäljnings- och serviceprogrammet rätt
för dig. Praktisk kunskap varvas med teori och ger dig en
bra grund inför framtiden. Du får kunskaper om försäljning,
inköp och varuflöden, ekonomiuppföljning och företagande.
Du lär dig också om marknadsföring och produktkunskap,
kundservice och affärsutveckling i olika former. Du
kommer att få studera och arbeta med marknadsföring,
dekoration och utställningsdesign. Möjligheterna att starta
och driva företag inom branschen är goda och i samarbete
med Ung Företagsamhet (UF) får du därför lära dig om
entreprenörskap.
Skola: Vipan

Val och
fördjupning
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Poängplan
Engelska 5 • 100
Gymnasiegemensamma
kurser

Historia 1a1 • 50
Idrott och hälsa 1 • 100
Matematik 1a • 100
Naturkunskap 1a1 • 50
Religionskunskap 1 • 50
Samhällskunskap 1a1 • 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 • 100

Programgemensamma
kurser

Entreprenörskap • 100
Hantverk introduktion • 200
Tradition och utveckling • 100

Frisör 1 • 200
Frisör 2 • 200
Inriktning
Frisör

Material och miljö • 100
Programfördjupning/profil:
Frisör 3 • 200
Frisör 4 • 200
Frisör 5 • 200
Frisör 6a • 100

Val och
fördjupning

Gymnasiearbete • 100
Individuellt val • 200

Gesällprov
När du är klar med grund
utbildningen på gymnasiet har du
möjlighet att göra ett gesällprov
efter avklarade prov och ett
visst antal arbetstimmar på en
frisörsalong. Klarar du detta får
du ett gesällbrev.
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Hantverksprogrammet
(HP)
Vill du bli frisör? Då kan du söka hantverks
programmet med inriktning frisör på Polhemskolan,
en utbildning med gott renommé.
Det här är utbildningen där du får med dig både de teoretiska
och praktiska yrkeskunskaper som du behöver för att jobba som
frisör. Du lär dig klippa, färga, permanenta och styla, med dina
lärare som handledare. Hårförlängning och makeup, anpassat för
frisörer, ingår också. På skolans mottagning får du träna på egna
kunder. Du har också praktik ute på en salong. Under utbildningen
kommer du att få besöka mässor, göra studiebesök och gå på
visningar. Frisöreleverna genomför också en egen catwalk.
Skola: Polhemskolan

 Börja jobba
Du kan ta jobb som frisör, starta egen salong, arbeta som
stylist och säljare.

 Plugga vidare

Du kan studera på yrkeshögskola och, om du valt de kurser
som krävs för behörighet, läsa vidare på högskola.

Serviceinriktad, gillar att möta mycket människor
och är öppen för andra länders kulturer. Stämmer
beskrivningen in på dig? Sök då Hotell- och
turismprogrammet.

Du kan arbeta med turistinformation, försäljning, konferensverk
samhet, mässor och som hotellreceptionist och guide.

Idrott och hälsa 1 • 100
Matematik 1a • 100
Naturkunskap 1a1 • 50
Religionskunskap 1 • 50
Samhällskunskap 1a1 • 50

Besöksnäringen • 100
Engelska 6 • 100
Entreprenörskap • 100
Hållbar turism • 100
Konferens och evenemang • 100
Logi • 100
Resmål och resvägar • 100
Service och bemötande 1 • 100

Aktiviteter och upplevelser • 100
Frukost och bufféservering • 100
Konferens 1 • 100
Reception 1 • 100
Servering 1 • 100

Arrangemang • 100

 Plugga vidare

Evenemang • 100
Valbara kurser
(välj 300p)

Du kan läsa vidare på yrkeshögskola och, om du väljer de kurser som
ger behörighet, på högskola.

Historia 1a1 • 50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 • 100

Programfördjupning

 Börja jobba

Engelska 5 • 100

Programgemensamma
karaktärsämnen

Turistbranschen växer så det knakar. Du kommer därför att ha goda
möjligheter att få jobb direkt efter utbildningen – både i Sverige och
utomlands. Programmet ger dig kunskaper inom marknadsföring,
service, kundbemötande och näringarnas olika delar. Teori varvas
med praktik och en stor del av utbildningen sker på bland annat
Scandic Star, Elite Hotels och Lunds arena. Tredje året har du två
olika APL-perioder, arbetsplatsförlagt lärande, och du har då
möjlighet att jobba både i Sverige och utomlands. Skolan har nära
samarbeten med hotell på bland annat Island och på Malta. Du får
också chans att tävla i SM. Skolans elever har kammat hem flera
guldmedaljer.
Skola: Vipan, gäller båda inriktningarna

Poängplan

Gymnasiegemensamma
kurser

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Konferens 2 • 100
Konferens 3 • 100
Reception 3 • 100
Rums- och konferensbokning • 100
Turistbyråservice • 100
Värdskap på resmålet • 100

Val och
fördjupning

Svenska 2/Svenska som 2:a språk 2 • 100
Svenska 3/Svenska som 2:a språk 3* • 100
Gymnasiearbete • 100
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Lärlingsutbildning
Restaurang- och livsmedelsprogrammet finns som lärlings
utbildning. Det innebär att du har
minst hälften av din undervisning
ute på en arbetsplats.
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Idrott och hälsa 1 • 100
Matematik 1a • 100
Naturkunskap 1a1 • 50
Religionskunskap 1 • 50
Samhällskunskap 1a1 • 50

Hygien • 100
Livsmedels- och näringskunskap 1 • 100
Branschkunskap inom restaurang
och livsmedel • 100
Service och bemötande 1 • 100

Bageri 1 • 100
Choklad och konfektyr • 100
Inriktning
Bageri och konditori

Intresset för mat, bra råvaror och god service växer. Som kock
och servitör eller bagare och konditor kan du bli en del av denna
växande upplevelsebransch. Första året får du prova på de olika
yrkesprofilerna, andra året väljer du den inriktning som passar
dig bäst. Oavsett vad du väljer får du hjälp att både utveckla
din talang, din samarbetsförmåga och ditt ansvarstagande.
Du kommer snart att känna dig hemma i skolans kök, restaurang,
bageri och konditori där en stor del av utbildningen sker. Under
sammanlagt 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, får du
praktisera på olika företag i branschen. Du har dessutom chans
att bli medaljör. Skolans elever har prisats – många gånger.
Skola: Vipan, gäller samtliga inriktningar

Historia 1a1 • 50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 • 100

Programgemensamma
karaktärsämnen

Vill du ha ett internationellt yrke? Vill du jobba i en
framtidsbransch som utvecklar din smaksäkerhet,
din näsa för trender inom kost och hälsa och
förmåga att ta fram nya recept och produkter?
Då är det här rätt utbildning för dig.

Engelska 5 • 100
Gymnasiegemensamma
kurser

Restaurangoch livsmedelsprogrammet (RL)

Poängplan

Konditori 1 • 100
Programfördjupning:
Bageri 2 och 3 • 300
Matlagning 1 • 100
Konditori 2 och 3 • 300
Konditori specialisering • 100
Mat och butik eller Engelska 6 • 100

Matlagning 1 • 100
Mat och dryck i kombination • 100

INRIKTNINGAR

Servering 1 • 100
Programfördjupning:

Bageri och konditori

Kök och servering

För dig som vill lära dig klassisk matlagning med influenser från
både det moderna och internationella köket. I årskurs 3 fördjupar
du dig i antingen kök eller servering.

Specialkoster • 100
Inriktning
Kök och servering

För dig som vill lära dig hantverket bakom de perfekta bröden
och bakverken, samt hur du exponerar och säljer dem.

Matlagning 2 • 200
Bageri 1 • 100
Val Kök till åk 3
Matlagning 3 och 4 • 400
Mat och butik eller Engelska 6 • 100
Val Servering till åk 3
Servering 2 • 200
Barteknik • 100
Drycker • 100

Du kan bli kock, bagare, konditor, kallskänka, servitör,
bartender, säljare och matinformatör.

Mat och butik eller Engelska 6 • 100

 Plugga vidare

Du kan läsa vidare på yrkeshögskola och, om du väljer de
kurser som ger behörighet, på högskola.

Val och
fördjupning

 Börja jobba

Gymnasiearbete • 100
Individuellt val • 200
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VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Alla behöver värme och vatten. Är du tekniskt
intresserad och vill ha ett fritt och självständigt
yrke är VVS-montör ett säkert val.

Gymnasiegemensamma
kurser

Programgemensamma
kurser
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 Börja jobba
Som montör inom VVS, industri, rör och isolering av tekniska
installationer.

 Plugga vidare

Inriktning
VVS

Gymnasiearbete • 100

Individuellt val • 200

Valbar kurs: Engelska 6

Sprinklerteknik 1 • 100

Värmeteknik 2 • 100

VVS TIG • svetsning rör • 100

Injusteringsteknik • 100

VVS gassvetsning rör • 100

VVS – teknik • 200

Sanitetsteknik 2 • 100

Programfördjupning:

Sanitetsteknik 1 • 100

Du kan läsa vidare på yrkeshögskola eller (om du valt kurser
som ger behörighet) på högskola till exempelvis ingenjör,
kalkylator, yrkeslärare och projektledare.

Värmeteknik 1 • 100

VVS svets och lödning rör • 100

Entreprenadsteknik • 100

Verktygs- och materialhantering • 100

Värmelära • 100

Systemuppbyggnad • 100

Elkraftsteknik • 100

Samhällskunskap 1a1 • 50

Religionskunskap 1 • 50

Naturkunskap 1a1 • 50

Matematik 1a • 100

Idrott och hälsa 1 • 100

Historia 1a1 • 50

Engelska 5 • 100

Poängplan

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 • 100

På VVS- och fastighetsprogrammet lär du dig att arbeta
med tekniska system för värme, ventilation, vatten och
avlopp. Inriktningen som erbjuds är VVS, en utbildning som
rekommenderas av VVS-branschens egen yrkesnämnd.
Här kommer du få lära dig att jobba praktiskt med både
installation, drift, service och underhåll. Du får kunskaper
i svetsning och rörmontage och tränas i att installera
exempelvis värmepumpar, solvärme och element.
Som VVS-montör jobbar du ofta ensam hos kunderna
och behöver därför goda kunskaper, både teoretiska och
praktiska, för att kunna fatta egna beslut. En viktig del av
utbildningen är att förstå och arbeta efter ritningar och
kopplingsscheman, liksom att ha god kunskap om regler
och säkerhet. Under 15 veckor har du APL, arbetsplats
förlagt lärande, som ger dig erfarenhet och kontakter
inför framtiden.
Skola: Vipan

Val och
fördjupning

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Vill du arbeta med det viktiga i livet, med vård
och omsorg om andra, och samtidigt vara
säker på att du har goda chanser att få jobb?
Då är det här utbildningen för dig.
Människan står i centrum på Vård- och omsorgsprogrammet.
Du får kunskaper om människokroppen, symptom och olika
behandlingsmetoder. Du lär dig om hälsa och ohälsa och får
förståelse för hur vi människor känner, fungerar och reagerar.
Sista året kan du välja att läsa kursen Räddningsmedicin,
en kurs som görs i samarbete med Räddningstjänsten Syd,
ambulanssjukvården och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
Under dina tre år har du sammanlagt 15 veckors
APL (arbetsplatsförlagt lärande). På så sätt får du både
erfarenhet, kunskap och kontakter inför framtiden.
Skola: Vipan

 Börja jobba
Du kan arbeta som undersköterska, vårdare inom psykiatrin,
personlig assistent och assistent inom omsorgsverksamheter.

Gymnasiegemensamma
kurser

 Plugga vidare

Programgemensamma
kurser

Individuellt val • 200

Gymnasiearbete • 100

Svenska 3 eller Räddningsmedicin • 100

Programfördjupning:
Engelska 6 eller Vårdpedagogik
och handledning • 100

Svenska 2/Svenska som andra språk 2 • 100

Social omsorg 1 och 2 • 200

Samhällskunskap 1a2 • 50

Psykologi 1 • 50

Du kan läsa på yrkeshögskola och, om du valt kurserna
som ger dig behörighet, på högskola för att exempelvis bli
sjuksköterska, fysio- eller arbetsterapeut, polis och kurator.

Psykiatri 1 och 2 • 200

Omvårdnad 1 och 2 • 200

Hälso- och sjukvård 1 och 2 • 200

Gerontologi och geriatrik • 100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 • 200

Anatomi och fysiologi 1 och 2 • 100

Samhällskunskap 1a1 • 50

Religionskunskap 1 • 50

Naturkunskap 1a1 • 50

Matematik 1a • 100

Idrott och hälsa 1 • 100

Historia 1a1 • 50

Engelska 5 • 100

Poängplan

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 • 100

Lärlingsutbildning
Vård- och omsorgsprogrammet finns som lärlings
utbildning. Det innebär att du har minst hälften av
din undervisning ute på en arbetsplats.

Val och
fördjupning
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Poängplan
Nationellt program
Engelska 1 • 100
Gymnasiegemensamma
kurser

Estetisk verksamhet • 100
Historia 1 • 50
Idrott och hälsa 1 • 200
Matematik 1 • 100
Naturkunskap • 50

Gymnasiesärskolan
På Vipans gymnasiesärskola får du en fyraårig
utbildning som förbereder dig för framtiden och
vuxenlivet. På skolan är hela dagen fylld av lärande
och du möter lärare med kompetens i såväl specialpedagogik som i yrkesämnena. Välkommen!

Religionskunskap 1 • 50
Samhällskunskap 1 • 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 • 200

Inriktning
Administration, handel
och varuhantering

Administration 1 • 100
Handel 1 • 100
Information och kommunikation 1 • 100
Inköp och logistik 1 • 100
Service och bemötande 1 • 100

Inriktning
Hotell, restaurang
och bageri

Bageri och konditorikunskap • 100
Hotell • 100
Livsmedel och näringskunskap • 100
Måltids- och branschkunskap • 200
Service och bemötande 1 • 100

Val och
fördjupning

Gymnasiesärskolarbete • 100
Programfördjupning • 700–900
Individuellt val • 200

Individuellt program
Utbildningen anpassas efter dina intressen och tidigare
kunskaper, förutsättningar och behov. Sex olika ämnesområden
ingår i utbildningen: estetisk verksamhet, hem- och konsument
kunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle
och språk och kommunikation. Hela tiden står dina individuella
behov i centrum. Du kan få praktik, om det passar dig. Har du
extra utmaningar inom autismspektrumet finns en särskild
verksamhet för dig. Att umgås och utvecklas som människa
är viktigt och skolan har ett stort utbud av teater, hantverk,
bild och musik.
Skola: Vipan

Nationellt program
Vipan erbjuder två nationella program: Administration, handel
och varuhantering samt Hotell, restaurang och bageri. Alla läser
de gymnasiesärskolegemensamma ämnena, därefter läser du
ämnen inom den inriktning du har valt.
Under minst 22 veckor har du APL, arbetsplatsförlagt lärande,
på en eller flera olika arbetsplatser utanför skolan. Då får du
kunskaper och erfarenhet som du behöver inför arbetslivet.
Skola: Vipan

 Börja jobba
Du kan få arbete inom butik och lager eller i kök och kafé.
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Introduktionsprogrammen
Har du inte behörighet till gymnasie
programmen? Sök då någon av introduktionsprogrammen. Utbildningarna anpassas efter
dina behov och personaltätheten är hög.
Du får en ny chans att nå dina mål.

Språkintroduktion (IMS)
För dig som nyligen har anlänt till Sverige. I första hand läser
du svenska, men du kan även studera andra grundskoleämnen
som just du behöver. Målet är att du ska kunna gå vidare till
ett nationellt program eller annan utbildning.
Skolor: Polhemskolan och Vipan

Individuellt alternativ (IMA)
En individuell utbildning som utformas efter dina
förutsättningar och behov. Fokus ligger på grundämnena
matematik, svenska och engelska och du börjar på den nivå
där du befinner dig. Du kan även läsa flera grundskoleämnen
om du önskar. Vipan erbjuder alla utom slöjd, hem- och
konsumentkunskap och teknik. Du kan även ges möjlighet
till praktik och olika former av motivationsstöd.
Skola: Vipan

Yrkesintroduktion (IMY)
Ett introduktionsprogram med inriktning mot fem av
yrkesutbildningarna på skolan. Programmet passar dig
som vill bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller
har som mål att lättare komma in på arbetsmarknaden.
Inriktningar du kan välja mellan: Restaurang och livsmedel,
Barn och fritid, Bygg och anläggning, Försäljnings- och
service samt Vård och omsorg.
Skola: Vipan

Programinriktat individuellt val (IMV)
Utbildningen för dig som vill gå ett specifikt yrkesprogram
men ännu inte är behörig. Här får du en utbildning direkt
riktad mot det program du har som mål att komma in på.
För att antas krävs att du har godkända betyg i svenska/
svenska som andraspråk och antingen engelska eller
matematik samt fyra andra ämnen, eller i engelska och
matematik samt tre andra ämnen.
Skola: Vipan
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GYMNASIESKOL AN SPYKEN

Spyken – en skola
som sticker ut
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Vi gör det tillsammans
På Spyken arbetar lärare och elever tillsammans.
Vi möts över programgränser och årskurser, både
till vardags och i gemensamma projekt. Närheten
märks, det tar inte lång tid förrän nya ettor känner
att de har en självklar plats i gemenskapen som
vi skapar – tillsammans.

Hållbara tillsammans
Vi arbetar aktivt med FN:s globala mål för en hållbar
utveckling och ger eleverna kunskap och verktyg för
att medvetet kunna värdera, ta ställning och delta
i arbetet med att nå ett hållbart samhälle. Även
mänskliga rättigheter går som en röd tråd genom
många av våra kurser.

Det kan vara den tillåtande atmosfären och
andan av gemenskap. Eller de engagerade, drivna
och ambitiösa eleverna. För en sak är säker:
Spyken är i en klass för sig.
Välkommen till en skola där du får vara den du vill.
Där taket är högt och du möts av öppenhet och respekt
oavsett vilka intressen, åsikter och drömmar du har.
En kreativ skola som får dig att tänka nya tankar, upptäcka
andra stigar och hitta din väg ut i livet. Vare sig du är elev på
Naturvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet,
Samhällsvetenskapsprogrammet eller Estetiska programmet
ingår du i skolans starka gemenskap.
På Spyken kan du nörda ner dig i allt från algebra till
grammatik och ackordföljder. Du kan pröva dina åsikter och
kasta dig in i debatter om världen vi lever i. Engagemanget
för lokala och globala samhällsfrågor märks i både klassrum
och korridorer. Men också engagemanget för skolan och,
inte minst, studierna.
Här får du vara den du är och ta dig dit du vill. Med hjälp
av kunniga och inspirerande lärare och omtanken från
spykisterna vid din sida.

Spyken i världen
Vi är sedan länge en certifierad FN-skola och många
elever deltar i vårt stora FN-rollspel. Oavsett
program har du möjlighet att få internationell
erfarenhet. Tvåorna på Naturvetenskapsprogrammet
deltar i Young Science Parliament. Våra elever bjuds
in till workshops och konserter med internationella
musiker, några talar i det europeiska ungdoms
parlamentet och andra tävlar i internationella
olympiader i språk och naturvetenskapliga ämnen.
Skolan deltar dessutom i SIDA- och Erasmusprojekt
och olika elevutbytesprogram.

Elevkraft
På Spyken tas dina krafter tillvara och du får
möjlighet att påverka, driva och skapa. Varje program
har ett eget elevråd med tydligt inflytande över
skolan. Här finns också elevskyddsombud som tar
aktiv del i Spykens utveckling. Eleverna skapar även
egna föreningar utifrån sina intressen. Exempel
är SPYLK (Spykens litteraturklubb) och SPYPS
(Spykens Plantsällskap) och brädspelsföreningen.
På skolan finns dessutom musikföreningen SPYMF
och gymnasiespexet Spyxet.

Välj mellan flera rätter i restaurangen
I skolans restaurang lagas all mat från grunden.
De flesta råvaror är ekologiska och ofta även
producerade i Sverige. Om morgnarna sprids
doften av nygräddat bröd och i elevkaféet serveras
smörgåsar, bakverk och drycker.

At t väl ja gymna sieutbildning | 39

”Här har alla stora drömmar”
På Spyken frodas elevengagemanget och
föreningarna är många. Men när Wilma startade
Spykens Plantsällskap, SPYPS, hade hon ingen
aning om hur stort intresset skulle bli.
Växtintresset hos Wilma, som går första året på Naturvetenskapliga programmet, såddes av en dokumentär om
träd och växters påverkan på människor och miljö. Efter
att ha lärt sig att växter inte bara förbättrar luftkvalitén,
utan även gör oss gladare började idén om SPYPS att gro.
– Jag tänkte att det hade varit kul för oss elever att känna
ett annat ansvar i skolan än prov och skoluppgifter, och
att detta även kunde var vara extra bra med tanke på hur
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stressade elever kan känna sig, berättar Wilma.
När Wilma och några klasskompisar kontaktade rektorn för
att starta föreningen, blev rektorn jätteexalterad över initia
tivet och bad Wilma att presentera sin idé för hela lärarkåren.
– Det var lite nervöst, men de gav mig bara positiva och
peppande reaktioner.
Efter presentationen började Wilma att arbeta tillsammans
med skolans administrativa chef för att ge nytt liv till bortglömda vrår i skolans lokaler med begagnade växter som
SPYPS:s medlemmar hjälps åt att ta hand om.
– Här drömmer både elever och lärare stort. Så går du in
med en positiv attityd så kan du få med dig vem som helst,
berättar Wilma som planerar att fortsätta arbetet med SPYPS
under de två kommande skolåren.

”Här är alla tillåtna
att vara sig själva
på riktigt”
Här är gemenskapen lika stor som elevernas
samhälleliga intresse. Men alla är accepterade
– oavsett åsikter och intressen.
Språkstudierna fångade Harrys intresse för humaniora när
han för tre år sedan stod inför sitt gymnasieval. Något som
han väntade in i sista sekunden med, eftersom det kändes så
svårt att hitta rätt. Till slut fick magkänslan styra honom till
Humanistiska programmet på Spyken.
– Man brukar känna spontant vad man gillar och då faller
det man inte är intresserad av bort rätt lätt, tipsar Harry om
till de som också tycker att det är svårt att välja.
Förutom engelska, italienska, franska och latin, tyckte
Harry särskilt bra om sociologi där han älskade att fokus
låg på spännande vetenskapliga tankar som han upplevde
gick på en djup och engagerande nivå. Men det är inte bara
kunskaperna som han kommer ta med sig från skoltiden.
– Jag har träffat jättemånga fantastiska människor som
jag hoppas känna länge – det är vad som är viktigast för mig,
berättar Harry som tycker att det bästa har varit den öppna
och accepterande andan på Spyken. Där alla är tillåtna att
vara sig själva.

”Det finns ett stort intresse
för omvärlden här”
Som FN-skola genomsyras Spykens läroplan av de
globala målen. Men både lärare och elever verkar
för att skapa engagemang kring miljöfrågor och
relationerna mellan världens länder.
I varje klass utses en hållbarhetsambassadör som får delta i
mässor, utbildningar samt skapa initiativ för att främja håll
barhet och reducera skolans ekologiska fotavtryck. Balthazar
går sitt sista år på Samhällsvetenskapliga programmet och
var en av de första eleverna som blev hållbarhetsambassadör
på Spyken.
– För mig handlar hållbarhet om att återfå en sund relation
med naturen och världen som omger oss, säger Balthazar och
berättar att majoriteten av eleverna på Spyken har ett utbrett
miljöengagemang. Under hans tid som hållbarhetsambassadör
har de bland annat arrangerat klädbytardagar och en skol
strejk där hela 600 elever samlades för att demonstrera genom
Lund och ta del av föreläsningar på som hölls Stortorget.
Men utöver sitt hållbarhetsarbete har Balthazar också
deltagit i en rad internationella utbyten, som tagit honom
till både Danmark och Portugal. Hans familj har även varit
värdfamilj åt flera utbytesstudenter, en nyttig erfarenhet som
givit honom massor av lärdomar.
– Jag tror att det är betydelsefullt att se andra kulturer
eftersom vi lever i en så globaliserad värld. Man lär sig respek
tera och uppskatta andras sätt att leva, och gör sig av med
eventuella fördomar. Men sen märker man också att det finns
många likheter mellan de olika kulturerna, berättar Balthazar
som planerar att fortsätta på ett internationellt spår i även
efter studenten genom internationella studier i Glasglow.
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GYMNASIESKOL AN VIPAN

På Vipan får du dubbelt upp
– både jobb och examen
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Vipan är möjligheternas skola. Här möts blivande
yrkesproffs inom en lång rad branscher. Redan
under utbildningen tar du ett stadigt kliv ut i
arbetslivet. Hos oss blir du redo för framtiden.
Du behövs. Efter tre års yrkesförberedande utbildning har du
bästa möjliga förutsättningar att få jobb. Här kan du läsa till
allt från kock till barnskötare, elektriker, byggnadsarbetare
och många yrken därtill. Vägen ut i arbetslivet står vidöppen.
Vill du både kunna jobba och hålla dörren öppen för fortsatta
studier väljer du bara till ytterligare engelska och svenska.
Då har du behörighet att pluggare vidare också på högskolan.
Vi lär oss alla på olika sätt. Det finns kunskap som böcker
inte kan ge, som du måste se, känna, göra och erfara. På Vipan
kombineras teori med praktiskt lärande. Du får behöriga
lärare och yrkeslärare som oftast har jobbat flera år inom de
yrken som de lär ut i, fokuserade på att stötta och inspirera
varje enskild elev att nå sina mål.
På Vipan kan du vara som du är. Det är en skola där alla
typer av människor möts, med skilda stilar, intressen och
framtidsplaner. Här uppstår ett myller av nya idéer, projekt
och spännande samarbeten – och många nära vänskapsband.
Välkommen till skolan där du får jobb!

Den vinnande skolan
Inte många skolor kan stoltsera med lika många
medaljer som Vipan. Skolans elever deltar ofta i
nationella yrkestävlingar med alldeles strålande
resultat. Sedan flera decennier tillbaka har eleverna
kammat hem medaljer i tävlingar inom restaurang-,
hotell- och turistbranschen – vartenda år.

Vipan i världen
Elever från Vipans olika program är ofta på
resande fot. En del gör APL på Malta och Island, i
Frankrike och Sydafrika. Andra är med i skolans olika
Erasmusprojekt och får tillsammans med jämnåriga
från bland annat Norge, Polen, Spanien och Österrike
jobba med olika teman så som hälsa, traditioner
och hållbarhet. Som elev på Vipan möter du
internationella besökare, du kommer i kontakt med
jämnåriga från andra länder och får branschkontakter
i både Europa och andra världsdelar. Flera av våra
program ger dig dessutom goda möjligheter till en
internationell karriär.

Vi ses i kaféet
Kafé Vipan är skolans hjärta. Här kan du fika, andas
ut, hänga med dina kompisar och träffa nya vänner.
Skolan har dessutom en alldeles egen restaurang
och ett bageri, tack vare de duktiga eleverna på
Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Extra kul
Skolan håller på sina traditioner – och skaffar gärna
nya. I maj åker alla tvåor och treor och deras lärare
på friluftsdag och grillar, gör fysiska aktiviteter och
sjunger karaoke. Under tre vinterdagar arrangeras
”Alla på snö”. Elever från bland annat Barn- och
fritidsprogrammet utbildas i slalomåkning för att
därefter själva lära barn i årskurs 4 och 5 att åka
nerför backarna.
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”Här möter du både lärare och
elever som är lika dig själv”

För Emma och Ida, som var sistaårselever på
Handel och administration, var det viktigt att följa
sina egna intressen vid gymnasievalet. Men även
om det kändes lite läskigt att gå sin egen väg,
märkte de snart att det var fullt av likasinnade på
Vipan.
Alla är så sociala och positiva här – precis som en själv! Och
det märks verkligen att lärarna har en bakgrund inom sälj för
de är så tillmötesgående och trevliga, säger Emma.
Det håller Ida med om och berättar att utöver detta, har
det bästa med tiden på Vipan varit närheten till arbetslivet
där eleverna fått knyta kontakter för framtida jobb och lära i
praktiken genom APL, arbetsplatsförlagt lärande.
Både Emma och Ida har fått testa på vardagen i såväl matbu
tiker som varuhus med fokus på mode och inredning. Där fick
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de lära sig allt ifrån uppackning och exponering av utvalda
produkter och varor till hur kassan fungerar. Men roligast var
kundmötena på golvet tycker båda.
– Man får träffa massvis med olika typer av människor,
sätta sig in i deras situation och hitta den bästa lösningen för
deras önskemål, berättar Ida.
Lärdomarna kommer dock inte bara ifrån klassrummen
och praktikplatserna. De har gjort en rad olika studiebesök, i
både när och fjärran för att lära sig om hur Ullared har byggt
upp sin verksamhet, hur butiker arbetar med miljösortering
– eller hur olika länders kulturer och matvanor ser ut och
smakar under en vecka i Portugal.
– Studiebesöken har verkligen förgyllt terminerna. Det har
varit så intressant och roligt att lära sig från verkligheten,
tycker Ida.
Men de tar med sig så mycket mer från sina tre år på Vipan,
och båda konstaterar att de gjort en personlig utveckling här.
– Jag är så stolt över resan som jag har gjort, där jag har lärt

”Det viktigaste är hur man
bemöter andra människor”
Det tycker Victor som redan efter sitt första
år på Hotell och turism har fått kunskap och
lärdomar om livet i servicebranschen som
kommer vara med honom livet ut.

”Jag ville testa mig fram och
hitta nya intressen inom yrket”
När Sara för tre år sedan stod inför sitt gymnasieval upplevde hon en viss skoltrötthet. Men genom
att läsa som lärling på Vård och omsorg kunde
hon omsätta sitt intresse för att hjälpa människor
till handling.
– Det har varit så kul att få komma ut i arbetslivet och känna
på yrkets olika möjligheter! Jag har fått prova så mycket
och lärt mig massor, säger Sara som har fått arbeta inom
allt ifrån hemtjänst och äldreboende till LSS, samtidigt som
hon läst tillhörande kurser som till exempel psykiatri och
specialpedagogik.
Men det var när hon började praktisera på neurologen
under höstterminen i trean som hon fann framtidsdrömmen i
att plugga vidare till sjuksköterska och specialisera sig inom
neurologi.
– Jag har alltid älskat att fördjupa mig i nya ämnen, och här
fick jag lära mig mycket om hur hjärnan styr kroppen för att
kunna förstå och hjälpa både kollegor och patienter.
För Sara är det vetskapen om att hon har kunnat bidra till
både samhället och enskilda individers välmående som gör
henne särskilt nöjd med sin tid på Vipan, både i klassrummet
och på de olika praktikplatserna.
– Jag har fått så mycket erfarenhet vid en tidig ålder och
är stolt över att redan nu kunna titulera mig som underskö
terska. Men jag har också lärt mig att det ibland är de små
sakerna man gör för andra som gör störst skillnad.

Det var inte bara det övergripande praktiska lärandet som
lockade Victor till Vipan, utan också möjligheten till att
utforska världen.
– Jag har alltid gillat att resa och kände att detta var en linje
som kan ta mig utomlands för att se nya platser och träffa nya
människor, berättar Victor som drömmer om att tillbringa
framtiden i Los Angeles inom hotell och restaurang.
Under året har han och klasskompisarna praktiserat på
olika hotell i Lund där de fått lära sig om allt ifrån städning
till hur det funkar i restaurangköket. Men trots att klasskom
pisarna varit utspridda på olika platser är gemenskapen i
klassen ändå stor.
– Vi får så mycket kunskap av att vara på golvet och
praktisera, men allt börjar i klassrummen där vi gör massor
av grupparbeten och då kommer man varandra väldigt nära.
Förutom samhörigheten i klassen tycker Victor att det
bästa med skolan hittills är att kunna hjälpa människor och
se till att de får en så bra upplevelse som möjligt.
– Håller du dig positiv och tillmötesgående brukar det
smitta av sig på din omgivning. Även om människor du möter
kanske har en kass dag och är på dåligt humör. Det gäller
att göra sitt bästa för att sprida glädje och bidra till en bra
stämning.
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Hedda Andersson var Lunds första
kvinnliga student och Sveriges andra
kvinnliga läkare. En föregångare som
med sin pionjäranda, handlingskraft
och framtidstro banade vägen för
en mer jämlik framtid.

HEDDA ANDERSSONGYMNASIET

Skolan för nästa föregångare
– välkommen till Hedda
Anderssongymnasiet
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Mitt i Lund och mitt i verkligheten.
Med inriktning på kreativitet, handlingskraft och
företagsamhet ligger Lunds nyaste gymnasieskola steget före. Det kommer du också göra
här. Tillsammans jobbar vi för en bättre framtid
för både dig och andra.
Ett stenkast från Centralen växer sig Hedda Anderssongymnasiet allt större. En banbrytande skola som
utnyttjar ny teknik och forskning kring hur vi bäst lär oss,
utvecklas och får mod att ta oss an framtidens utmaningar.
Utan några så-har-vi-alltid-gjort-begränsningar.
Här får du ge dig i kast med verkliga utmaningar i
nära samarbete med näringslivet, Ung företagsamhet,
universitetet och andra samhällsaktörer. Redan
under de första skolveckorna får hela klassen gå en
projektledarutbildning. Därefter arbetar ni aktivt
och i varierande arbetsformer, med elever från
skolans fyra program, Natur-, Teknik-, Ekonomi- och
Samhällsvetenskapsprogrammet. Tillsammans med
de andra lär du dig att dra nytta av era olikheter och
kompetenser och att med kreativitet och ny kunskap hitta
nya lösningar på aktuella utmaningar. Det gör dig rustad
för vidare studier. Men det lär dig också att samarbeta
och hantera frågor som morgondagens arbetsg ivare
anser viktiga och som samhället behöver.
På Hedda får du drivna, dedikerade lärare som vet värdet
av att jobba precis så här. Du möts av en modern miljö,
uppdaterade klassrum, massor av labbsalar och ett eget
makerspace. Tillsammans skapar vi en skola för en bättre
framtid. För dig – nästa föregångare.

Med utmaningar som drivkraft
Utgångspunkten för lärandet är din egen nyfikenhet
på aktuella och angelägna utmaningar i vår omvärld.
Samarbetet mellan det naturvetenskapliga,
tekniska, ekonomiska och det samhällsvetenskapliga
programmet gör det också möjligt att gemensamt
lösa komplexa problem. Här utvecklas ”doers”
med mod att ta sig an utmaningar och forma
något bättre.

Mitt i verkligheten
På Hedda står dörren mot samhället och resten av
världen öppen. Vi samarbetar med både små och
stora företag och arbetar med riktiga projekt knutna
till olika samhällsorganisationer. Genom samarbetet
med Future by Lund och Erasmus+ knyter skolan
kontakter även internationellt.

Väx med Hedda
Idag går ca 500 elever på Hedda Anderssongymnasiet. Hösten 2022 kommer skolan att ha
plats för 600 elever, men efter flytten till det nya
skolhuset kommer finns det plats för 1620 elever.

Lärare som vill forma framtiden
Personalen på Hedda har aktivt sökt sig till en
skola som vill skapa nytt. Stämningen är god och
samarbetet för elevernas bästa utmärker vardagen
på skolan.

Sätt din egen prägel
Skapa den skola och elevkultur som du alltid
har önskat! På Hedda har du inte bara möjlighet
att påverka själva skolan, utan också kulturen,
stämningen och elevandan. Vad är du intresserad
av? Kanske är det du som startar upp en av skolans
nya elevföreningar. Eller drar igång något kul som i
framtiden räknas som en klassisk Heddatradition.
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”Alla som vill skapa något
nytt borde gå teknik här”
Det tycker Filippa som går första året på teknikprogrammet. För henne är chansen att arbeta
med innovation, och inte bara skapa andra
versioner av det som redan finns, det mest
intressanta med ämnet.

”Teknik är allt
som är jag”
Kaspers teknikintresse väcktes när han som liten
började skruva och meka med att ifrån radiostyrda bilar till RDOE-kopplingar, tillsammans
med sin morfar. Så när han stod inför gymnasievalet kändes det helt rätt att lyssna till sitt
bultande teknikhjärta.
Ett år in på teknikprogrammet har han bara blivit ännu mer
förtjust i allt som är rör ämnet. Och även om han varmt blickar
tillbaka på hur intresset en gång började, ser han fram emot
vad framtiden har att erbjuda.
– Världen utvecklas, därför behövs det fler teknikfokuse
rade entreprenörer som kan driva utvecklingen till det bättre,
säger Kasper.
Särskilt imponerad är han av hur Christian von Koenigsegg
lyckades bygga världens snabbaste bil, men han beundrar
även hur Elon Musk satte elbilarna på agendan med Tesla.
För inom Kasper bor en entreprenör som längtar efter att få
skapa.
– En stor orsak till att jag valde Hedda var att jag vill driva
eget i framtiden och hitta nya, briljanta lösningar, berättar
Kasper som efter studenten drömmer om att plugga vidare till
civilingenjör.
Men oavsett vilken inriktning det blir, berättar han att det
finns viss risk att det kommer bli något med bilar – radiostyrda
eller ej.

Hittills har det bästa varit att lära sig modellera i CAD, ett
program där man designar och bygger i 3D.
– Det gick inte så långsamt som jag trodde faktiskt, bara
man lär sig grunderna går det rätt snabbt. Och så vet jag att
det finns bra hjälp och stöd från lärarna om någon uppgift
skulle kännas svår, säger Filippa.
Att bygga något från grunden tycker hon är en fantastisk
känsla, och på Hedda finns möjligheten till att skapa med
gott syfte.
Här har man ett genomgående fokus på hur innovation kan
göra världen bättre, genom regelbundna temaveckorna som
oftast är förankrade i de globala målen. Ett projekt Filippa
minns med extra glädje gick ut på att hitta en teknisk lösning
till ett problem kopplat till ett valfritt mål.
– Vår grupp ville ge fler människor tillgång till internet, och
kom på att en ballong skulle kunna flyga över länder med wifi!
Men intresset för internet och webb tog inte slut här. Filippa
ser mycket fram emot de två kommande åren då hon bland
mycket annat ska få lära sig mer om hemsideutveckling.
– Allt känns precis lika spännande och kul som när jag
började!

” Vi vill hjälpa andra
människor och göra
skillnad! ”
– Natur är det program som passar mig bäst, säger

Marko. Jag vet att jag vill bli kirurg. Det är ett
viktigt yrke.

Marwan har också funderat på att bli läkare, men även
tandläkare. Än har jag inte riktigt bestämt mig, men jag vill
inte kasta bort chansen till denna utbildning, den är så bred.

Jag gillar nästan alla mina ämnen och utbildningen gör att jag
har mycket att välja på efter gymnasiet, säger Mohita. Jag vill
hjälpa andra människor och gärna rädda liv.

Hedda är en modern skola med lärare som verkligen tar sig
tid för oss elever. Vi får också arbeta tillsammans. Det gör att
vi lär känna varandra. Sammanhållningen har stor betydelse
för mig, säger Marko. På Hedda läser alla elever kursen
Entreprenörskap och arbetar med Ung Företagsamhet i tvåan.

Vi fick vår företagsidé från den tävling vi var med i redan i
ettan. Vi hade stora framgångar med vår väska producerad
av återvunna plastpåsar.

– Nu vill vi arbeta vidare med återbruk. I många länder i
världen hittar man alldeles för mycket skräp på gatan.
– Vi vill verka för hållbarhet, säger Mohita. Marwan och Marko
tillhör samma företag. Vi håller på att ta fram en ekologisk
närproducerad juice med spännande smak.

” På Hedda läser alla
elever entreprenadskap
och arbetar med ung
företagsamhet”

Det är väldigt bra för oss på Natur att lära oss hur vi tar fram
nya affärsidéer, säger Marwan.
– Det är också bra att vi får lära oss att sälja in våra idéer
genom att pitcha. Det kan man ha nytta av i framtiden även
om man vill forska inom naturvetenskap, tycker Mohita.
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K ATEDRALSKOL AN

Katedralskolan - för dig som
vill förändra världen!
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Populära Katedralskolan är känd för sin snart
tusenåriga historia. Men också för sin tradition
av ständig förnyelse och förmåga att ligga i
framkant. Efter tre spännande år på skolan
kan du landa var du vill – även långt utanför
landets gränser.
Kommer du in på Katedralskolan kommer du ut i världen,
lyder en slogan. Den stämmer. Skolan är en språngbräda
till universitetsutbildningar i både Sverige och utomlands.
Redan i skolkorridoren märker du av den internationella
atmosfären. Ett av våra program, IB Diploma Programme,
är engelskspråkigt. I flera av våra utbildningar ingår
internationella samarbeten och vi har kurser och projekt
tillsammans med både Lunds universitet och regionens
innovativa näringsliv.
Hos oss har du en unik möjlighet att skräddarsy din
utbildning. Vi erbjuder ovanligt många valbara kurser och
binder upp få av dina valbara poäng. På Katedralskolan är det
fria valet ditt!
Den som är historieintresserad har möjlighet att fördjupa
sina kunskaper om hur dåtid och nutid hänger samman i vårt
nationella spetsprogram i historia, det enda i sitt slag i landet.
Om du väljer att gå på Katedralskolan har du också
möjlighet att vässa din utbildning ytterligare. Vi erbjuder
fördjupningsspår i såväl engelska som matematik och språk
för att du ska kunna komma riktigt långt.
På Katedralskolan möts elever från olika program,
förenade i lusten att lära och att utmana sig själva och sina
kunskaper. Samtalen är lika många som skratten, och glädjen
i att gå på en skola med en kultur av värme, omtanke och
ambitioner både känns och märks.
Kommer du in på Katte kan du förändra världen.
Välkommen till en plats av möjligheter!

Några ord från tidigare elever
”Lärarna var helt fantastiska. Deras

Lär av de bästa
Hos oss undervisas du av gediget kunniga och
engagerade lärare som utmanar dig att nå din
fulla potential. Flera av dem är prisbelönta och
forskarutbildade. Skolan erbjuder också studiestöd,
vägledning och samtalshjälp.

Här tas ditt engagemang till vara
Livet på skolan är så mycket mer än bara studier.
Du kan ansöka om att gå med i Katterevyn och
skriva för KatteKuriren. Du kan starta egna elevklubbar eller gå med i allt från Balkommittén och
Gosskören till Amnestygruppen, Climate Club och
Debate Club. Du har dessutom goda möjligheter att
påverka skolan. Vi har en utvecklad elevdemokrati
med förtroendeelevsystem och elevskyddsombud.
På alla hjärtans dag hissar vi prideflaggan och firar
kärlek, vänskap och gemenskap i alla dess former.
Skolan arrangerar även Jordens dag då de viktiga
hållbarhetsfrågorna står i fokus.

Fördjupning på riktigt
Lockas du av att få ett internationellt erkänt
språkdiplom? Längtar du efter att komma riktigt
långt i engelska? Vill du läsa matematik på universitetsnivå redan på gymnasiet? På Katedralskolan
har vi fördjupningsspår inom alla dessa ämnen. Här
kommer du längre!

När du är ny på skolan
Det är naturligt att vara nervös. Men var inte
orolig. Den första tiden ingår du i ett välplanerat
introduktionsprogram och får lära känna skolan
och klassen i lugn och ro.

Inspireras av framgångsrika föregångare
Diplomater, Hollywoodstjärnor, karnevalsgeneraler,
ledarskribenter, OS-medaljörer, generalsekreterare
– och en nobelpristagare i medicin. Många av
skolans elever har uppnått sina högsta drömmar.

”Katedralskolan är läroverket för

”Jag lärde känna vänner som jag

sätt att vara och förhålla sig är

den ambitiösa och nyfikna eleven.

kommer att ha livet ut. Än idag ser

något jag kommer att ha med mig

Blir du antagen, blir du en del av

vi till att hjälpa varandra att uppnå

hela livet. De är riktiga förebilder.”

en nästan tusenårig gemenskap

målen vi har i livet.”

Abel Araya

som du aldrig kommer glömma.”

Olle Brattström

William Svensson
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”Uttagningen är det bästa
som hänt mig”
Ellens gymnasiearbete gick till final i tävlingen
Unga forskare. Nu vill hon bli ingenjör i bioteknik
och hitta lösningar på framtidens utmaningar.
– Jag vill förbättra världen. Men det är först nu, under åren på
Katte, som jag har kommit på hur. Som biotekniker skulle jag
exempelvis vilja modifiera växter för att anpassa dem till det
motstånd de kan stå inför i framtiden, säger Ellen.
Hon går sista året på Naturvetenskapsprogrammet. När
hon började i ettan var hon nervös. Var Natur så tufft som hon
hade hört?
– Så farligt är det inte, för vi får de resurser vi behöver.
Redan från början fick vi lära oss studieteknik och hur du
balanserar det roliga och jobbiga.
Det ämne hon tidigare hade tyckt var svårast, matte, kom
till och med att bli hennes favoritämne.
– Det var tack vare lärarna. De är så bra och engagerade.
Unga forskare är en tävling där de mest intressanta
gymnasiearbetena väljs ut. Ellen hade undersökt om eteriska
oljor kan användas för att ersätta antibiotika. Det visade
sig att timjan till och med har bättre effekt, i de doser hon
laborerat med.
– Problemen vi har idag speglades i valen av projekt. Plaster
i havet, hur vi renar saltvatten och mitt: antibiotikaresistens.
Ellens och fyra ytterligare Kattelevers arbeten kom till
final och ställdes ut på Tekniska museet i Stockholm.
– Där träffade jag många intressanta personer och fick flera
nya idéer. Det gav så mycket och är något jag aldrig kommer
att glömma.
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”Besöket i Genève gjorde
mig extra taggad”
När en grupp elever från Katedralskolan
fick chansen att åka på studieresa till
FN-högkvarteret i Genève så var Hanna en
av dem. Hon kom hem full av energi och nya
lärdomar.
Eleverna på Samhällsvetenskapsprogrammet genomför
ett årligt FN-rollspel. I årskurs två hade Hanna till uppgift
att representera landet Indonesien och tala utifrån landets
intressen.

– Det var verkligen jätteroligt. Vi var i Stadshallen och vi
debatterade riktiga frågor. Den här gången gällde det Israeloch Palestinakonflikten.
Hanna klarade debatterna så bra att hon var en av fem
elever som belönades med ett resestipendium till Genève.
Under sina tre dagar i staden fick hon gå en rundvandring i
FN-palatset och se den riktiga plenisalen, träffa och ställa
frågor till den svenska representationsgruppen och besöka
Röda Korset-museet, bland annat.
– Att få se platserna på riktigt och träffa människorna som
jobbar där gav väldigt mycket. Det var genuint lärorikt och
motiverande inför framtiden.

”Vårt företag har gått med vinst”
Sebastian går andra året på Ekonomiprogrammet.
Tillsammans med fem klasskompisar driver han nu
ett framgångsrikt UF-företag.
– Jag har fått lära mig hur ett företag fungerar. Nu vet jag
hur mycket jobb som ligger bakom, men också hur roligt
det är att driva eget.
Redan i ettan fick klassen lära sig grunderna i hur
man exempelvis skriver en affärsplan, hur man bokför
och marknadsför. I tvåan fördjupas kunskaperna och i
kursen i entreprenörskap är det dags att också omsätta
dem i praktiken och pröva att starta och driva ett
företag under ett år.

– En av killarna i gruppen kom med idén att vi skulle
importera och sälja ett återanvändbart kaffefilter i rostfritt
stål. Vi trodde på idén, skrev en affärsplan och registrerade
vårt företag, säger Sebastian som har rollen som säljansvarig.
Det gick bättre än de hade vågat hoppas på och med sitt
UF-företag (Ung företagsamhet) har de deltagit på mässor i
både Lund, Malmö och Svedala. Några av deras klasskompisar
tog sig hela vägen till den nationella mässan i Stockholm.
– Jag har lärt mig mycket. Inte minst när det kommer
till bemötande och hur du anpassar ditt sätt att prata.
Du måste vara övertygande, även när du får kritiska frågor.
I slutet av tvåan ska eleverna avveckla sina UF-företag.
– Tidigare funderade jag på att bli mäklare. Nu har jag
tänkt om och vill starta eget istället.

”Tidigare funderade
jag på att bli mäklare.
Nu har jag tänkt om och
vill starta eget istället.”
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POLHEMSKOL AN

Polhem
– den stora mötesplatsen
54 | At t väl ja gymna sieutbildning

En del av Lund, en del av världen
Skolan har ett tätt samarbete med näringslivet och
universitetet i Lund. Men också med skolor i Kina
och flera europeiska länder.

Europaprofil

Polhemskolan är unik – för sitt ovanligt stora
utbud av kurser och profiler och sin mångfald
av människor, intressen och drömmar. Här ingår
du i ett större sammanhang samtidigt som du
får alla möjligheter att uppnå dina egna mål
för framtiden.
På Polhem kan du vara den du är och satsa på det du vill.
Trots att det är en av landets största gymnasieskolor blir
du aldrig en i mängden.
Skolan är uppbyggd med varje enskild elevs bästa för
ögonen. Här får du lärare som valt att jobba på en modern
och omvärldsorienterad skola, redo att inspirera och stötta
dig för att du ska nå dina mål.
Inte många skolor i Sverige har nationella
spetsutbildningar. Polhem har två. Matematikprogrammet
och Fysikprogrammet. Det säger något om både skolan
och vår välutbildade lärarkår.
På Polhem är det alltid något på gång. Liv och rörelse,
diskussioner, idrottstävlingar och modevisningar.
Så är det också en av landets största mötesplatser för
unga. Här träffar du inte bara nya spännande personer
– du möter också världen, om än i ett mindre format.

Du som läser Ekonomiprogrammet (inriktning
ekonomi), Naturvetenskapsprogrammet
(inriktning naturvetenskap) eller Samhällsvetens
kapsprogrammet (inriktning samhällsvetenskap)
har möjlighet att välja vår Europaprofil.
Då får du studera en hel termin, våren i tvåan,
i London, Madrid eller Paris. Du läser samma kurser
som du skulle ha gjort här hemma, men också
kurser som lär dig mer om landets kultur och språk.
När du kommer hem börjar du i trean i samma klass
som du gick i tvåan.

NA - Med spets
NA hos oss ger dig ett hav av möjligheter. Utöver
de två nationella inriktningarna anordnar vi
spetsutbildningar i fysik och matematik som du
söker till direkt från årskurs 9. De ger samma
högskolebehörighet som NA och genomförs i nära
samarbete med Lunds universitet.

Stor skola – stort utbud
Valfriheten är stor. Polhem erbjuder inte bara
ovanligt många program, inriktningar och profiler,
utan också extra många valbara kurser inom en
lång rad ämnen. Några exempel är japanska, linjär
algebra, nanoteknik och internationella relationer.

Bibliotek i världsklass
Det är ingen överdrift, skolans bibliotek har inte
bara fått världsklasstatus utan också rankats som
landets bästa. Här kan du plugga i lugn och ro och
få hjälp av dedikerade bibliotekarier.

Polhem är mer än plugg
Skolans elevkår ordnar tävlingar, underhållning
och det traditionella spexet ”Pexet”. Det skapar
gemenskap och ger dig möjligheter att både träffa
nya människor och få vänner från andra program.
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”Vill man uppleva nya kulturer och
platser är Europaprofilen helt rätt”
Tycker Kellie, som går sitt sista år på ekonomiprogrammet med just Europaprofil. Hon och
30 andra elever från både samhälls-och naturklasserna som fick testa det spanska livet under
en termin.
– Jag tyckte att det verkade så himla häftigt att kunna bo och
plugga en termin utomlands, berättar Kellie.
Men även om all utbildning skedde på svenska och kurserna
i princip var identiska med de därhemma, upplevde hon en
stor skillnad mellan kulturerna i Spanien och hemma. Att till
exempel bo hos en värdfamilj kändes lite ovant i början, men
inom kort blev det helt naturligt.
– Min värdfamilj passade mig perfekt och jag blev verkligen
som en extra familjemedlem.
Samma acklimatisering gällde också språket, tycker Kellie.
För även om hon hade pluggat spanska sedan högstadiet,
upplevde hon en stor skillnad mellan språklektionerna och att
använda spanskan i vardagen.

– Man vänjer sig snabbare än vad man tror, och eftersom jag
pratade spanska varje dag blev det enklare med tiden.
Utöver de slipade spanskkunskaperna tar Kellie med sig
mycket av det kulturella utbytet. Förutom de stora skillna
derna gällande matvanor, siesta och att spanjorerna behåller
skorna på inomhus, upplevde hon att den spanska vardagen
skiljde sig en hel del från livet hemma.
– Alla är mycket mer avslappande och spontana där. På
bussen sitter man gärna bredvid varandra och småpratar
även om man inte känner den man sitter bredvid och bussen
är helt tom. Och så är de lite mer easy-going än vi svenskar,
berättar Kellie.
Efter utbytet i Madrid känner Kellie sig sugen på att
utforska världen ännu mer, både genom att plugga och arbeta
utomlands i framtiden.
– Jag vill bara upptäcka fler nya platser och har definitivt
fått mersmak för utbyten!

”Min värdfamilj passade mig
perfekt och jag blev verkligen
som en extra familjemedlem”
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”UF-kursen är en chans att tänka fritt
och vara självständig”
När vännerna Honey, Alice, Frida och Demirel,
som alla går sitt sista år på ekonomiprogrammet,
bestämde sig för att starta ett UF-företag
tillsammans insåg de att allas olika egenskaper
kunde bidra till att skapa ett gynnsamt
samarbete.
–Vi kompletterar varandra väldigt bra, och är rätt olika
personlighetsmässigt. Fast att vara olika är bra för att vi ändå
inte kan ta samma roller. Hade vi gjort det hade det varit svårt
att komma framåt. Men det vi har gemensamt är att vi alla är
väldigt anpassningsbara, berättar Honey.
Något som alla enades kring tidigt var målsättningen i att
tillverka en produkt som både skulle vara hållbart producerad
och miljövänlig. Efter några vändor där de utforskade olika
affärsidéer, kom gruppen fram till att de skulle sälja mössor
av ekologisk bomull, tillverkade i Umeå och med egen design.

– Vi bestämde oss för att göra mössorna i tre olika färger
och brodera på en egen logga, säger Alice som utformade
designen av logotypen föreställande en isbjörn.
Vintertemat togs även vidare i arbetet med montrarna för
de olika mässorna och marknaderna de deltog i. Roligast var
Julmässan i Malmö Saluhall där de lyckades sälja slut på alla
mössorna.
– Det var den första mässan vi deltog i, så det kändes otroligt!
Det var fantastiskt att prata med kunderna och se att de var så
intresserade av att höra det vi hade att berätta, säger Honey.
Efter studenten har alla olika planer. Några av dem vill
lära sig ännu mer om entreprenörskap, medan andra vill ta
en paus från studierna och jobba ett tag. Men de är alla stolta
över vad de har åstadkommit under året.
– Det känns verkligen som att vi har utnyttjat UF-året till
max och vi tar med oss massor av lärdomar! Som hur viktigt
det är att kompromissa för ett bra samarbete där man når
målen tillsammans.
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SNABBÖVERSIKT

Vilken skola har vilket program?
Gymnasieskolan Spyken
Estetiska programmet
Spets: Musik
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasieskolan Vipan
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Gymnasiesärskolan
Introduktionsprogrammen

Hedda Anderssongymnasiet
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Katedralskolan
Ekonomiprogrammet
Spets i Historia - en del av Samhällsprogrammet
International Baccalaureate – the Diploma Programme
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Polhemskolan
Ekonomiprogrammet
Hantverksprogrammet Frisör
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet Fysik spets
Naturvetenskapsprogrammet Matematik spets
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Lunds fem kommunala
gymnasieskolor
Gymnasieskolan Spyken
Gymnasieskolan Vipan
Hedda Anderssongymnasiet
Katedralskolan
Polhemskolan

För mer information besök
vår hemsida www.lund.se

