Blackebergs
gymnasium

Vill du bli en av oss?
Är bra stämning, engagerade lärare som brinner för
sina ämnen, internationella frågor och samarbete
med näringslivet och högskolor viktigt för dig?
Vill du satsa på fortsatta studier? Då är Blackebergs
gymnasium ett självklart val!
År efter år rankas vi som en av de populäraste
gymnasieskolorna i Stockholm. Exakt varför är svårt
att säga. Men kanske är mixen av kunskap och
kvalitet, en trygg arbetsmiljö och stark gemenskap
mellan elever och lärare hemligheten.
Hos oss trivs och utvecklas eleverna till ambitiösa,
ansvarsfulla och nyfikna individer. Våra interna

tionella utbyten med flera andra länder inspirerar
många elever att studera vidare utomlands. Väljer du
ekonomiprogrammet får du träning i entreprenörskap
och företagande. Inom naturvetenskapsprogrammet
kan du välja spännande kurser som är direkt kopp
lade till högskolan. Vårt samhällsvetenskapsprogram
passar dig som vill förstå och påverka världen. På
det naturvetenskapliga programmet särskild variant
får du möjlighet att kombinera naturvetenskap med
estetiska kurser. På Språkintroduktionen får du
både utveckla ditt svenska språk och dina ämnes
kunskaper.

Rektorerna har ordet
Kunskap och hög kvalitet står i centrum på Blacke
bergs gymnasium. Men lika viktigt är gemenskapen.
Alla är en del i skolan – oberoende av program,
bakgrund och mål.
Spännande saker händer i klassrum och ljushall,
projekt pågår, och många utövar idrott på hög
nivå. Elever reser iväg och hämtar intryck runt om
i världen och skolan får besök från andra länder.
Kunskaper växer och inspirerande möten äger rum.
Det är aldrig tråkigt på Blackeberg, skolan pulserar
av liv. Att vara rektor på Blackebergs gymnasium är
både roligt och utmanande. Roligt därför att elever

och personal är engagerade och duktiga i det de gör.
Utmanande därför att detta engagemang ställer krav
och skapar förväntningar på att skolan ska utvecklas
till en ännu bättre skola.
Rektor Catrine Hedlund, biträdande rektorer Gabriella
Bernerson, Magnus Silfverstolpe, Sane Ylikelloniem

Naturvetenskapsprogrammet
inriktning naturvetenskap

”Man blir motiverad
när man läser med
studiemotiverade
elever!”
Gustav, NA

”Stor valfrihet att
välja intressanta
kurser!”
Mattias, NA

Poängplan
KURS

POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

n Är du intresserad av matematik och
naturvetenskap?
n Vill du vidga din förståelse av natur
vetenskapens roll i samhällsutveck
lingen?
n Vill du analysera, formulera och lösa
problem med hjälp av naturveten
skapliga metoder?
n Är du inställd på att studera vidare
efter gymnasiet?

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Inom inriktningen naturvetenskap fördjupar
du dig i matematik, biologi, kemi och fysik.
Du utvecklar förmågan att planera och genom
föra experiment, göra iakttagelser, tolka
och redovisa resultat. Du får därmed goda
förkunskaper för studier på högskolenivå inom
det naturvetenskapliga och tekniska området.
Utbildningen passar bra för dig som vill bli
läkare, veterinär, civilingenjör eller biolog. Men
utbildningen passar även dig som inte riktigt
bestämt dig för vad du vill bli och vill hålla alla
dörrar öppna inför framtiden.
Vi samarbetar med Kungliga Tekniska
Högskolan och har också ett nära samarbete
med Stockholms universitet och Karolinska
Institutet inom ramen för vår kurs Naturveten
skaplig specialisering som du kan välja som
programfördjupning i årskurs 3. Blackebergs
gymnasium har många internationella kontakter
och spännande samarbetsprojekt i Europa.

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska/Sv. 2:a språk 1

100

Svenska/Sv. 2:a språk 2

100

Svenska/Sv. 2:a språk 3

100

Programgemensamma ämnen
Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Inriktningskurser
Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Programfördjupningar
Programfördjupningar (eget val)

200

Individuella val (eget val)

200

Gymnasiearbete

100

Naturvetenskapsprogrammet
inriktning naturvetenskap och
samhälle

Poängplan
KURS

POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

n Vill du få en helhetsbild av omvärlden
utifrån ett naturvetenskapligt och sam
hällsvetenskapligt perspektiv?
n Vill du få en bred utbildning?
n Tycker du om att analysera, formulera
och lösa problem med hjälp av samhälls
vetenskapliga och naturvetenskapliga
metoder?
n Är du inställd på att studera vidare efter
gymnasiet?

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Inom inriktningen naturvetenskap och samhälle
fördjupar du dig i biologi, kemi, geografi och
samhällskunskap vilket ger en helhetssyn på
omvärlden ur flera perspektiv. Du utvecklar
förmågan att planera och genomföra experiment,
göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat samt
analysera händelser i samhället. Du får därmed
goda förkunskaper inom många områden för
studier på högskolenivå. Utbildningen passar dig
som vill bli miljövetare, samhällsvetare och biolog.
Men eftersom vi ger dig möjlighet att välja till
kurser i fysik och matematik så kan du få samma
behörighet som de som läser inriktningen natur
vetenskap, vilket gör att du kan bli behörig för att
söka utbildningar till civilingenjör och läkare.
Denna utbildning är perfekt för dig som är
intresserad av naturvetenskapliga ämnen och som
samtidigt vill fortsätta fördjupa dig i de samhälls
vetenskapliga ämnena. Blackebergs gymnasium
har många spännande samarbetsprojekt och
utbyten med olika länder i Europa.

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska/Sv. 2:a språk 1

100

Svenska/Sv. 2:a språk 2

100

Svenska/Sv. 2:a språk 3

100

Programgemensamma ämnen
Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Inriktningskurser
Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Biologi 2

100

Programfördjupningar
Kemi 2

100

Programfördjupningar (eget val)

200

Individuella val (eget val)

200

Gymnasiearbete

100

”Blackebergsandan
skapar en gemen
skap som får skolan
att kännas som ett
andra hem.”
Alexander, NA

”Blackebergs
gymnasium ger dig
vänner för livet.”
Flora, NA

”Lärarna gör allt för
att man ska förstå,
de ger sig inte, inte
ens när man själv
ger upp!”
Ingela, NA

Naturvetenskapsprogrammet
särskild variant Arkitektur
n Är du intresserad av arkitektur och
design samtidigt som du är intresserad
av matematik och naturvetenskap?
n Vill du utvecklas genom kreativt
skapande?
n Vill du utveckla förmågan att resonera,
analysera och reflektera?
n Är du inställd på att studera vidare efter
gymnasiet?
Utbildningen syftar till att ge dig med intresse
för både naturvetenskap och bild möjlighet att
fördjupa dig inom bägge områdena. Kombina
tionen av teori och kreativitet ger en bra balans i
studierna, stimulerar båda hjärnhalvorna och ger
ökade möjligheter till hög måluppfyllelse i alla
ämnen.
Om du vill ha behörighet för naturvetenskap
liga och tekniska utbildningar på högskolan så
ger vi dig möjlighet att läsa kursen Fysik 2 som
eget val, vilket ger samma breda behörighet
som det klassiska naturvetenskapsprogrammet
inriktning natur.
Du som har funderingar på att bli arkitekt
kan förbereda dig för arkitektprovet eller andra
praktiska prov till konstnärliga utbildningar när
du läser kurserna Bild och form 1, Design och
Arkitektur. I årskurs 3 kan du som är intresserad
av scenografi välja kursen Estetisk kommunika
tion där du får möjlighet att arbeta fram sceno
grafin i en musikaluppsättning.
Antagning: Minst betyget C i bild samt arbets
prover – se separat information på vår hemsida.

Poängplan
KURS

POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska/Sv. 2:a språk 1

100

Svenska/Sv. 2:a språk 2

100

Svenska/Sv. 2:a språk 3

100

Programgemensamma ämnen
Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Särskild variant Arkitektur
Bild och form 1b

100

Design

100

Arkitektur

100

Programfördjupningar
Biologi 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Individuella val (eget val)

200

Gymnasiearbete

100

Naturvetenskapsprogrammet
särskild variant Musik
n Är du intresserad av musik, matematik
och naturvetenskap?
n Vill du utvecklas genom kreativt
skapande?
n Vill du utveckla förmågan att samarbeta,
resonera, analysera och reflektera?
n Är du inställd på att studera vidare efter
gymnasiet?

”Det är en skön stämning
här, Blackebergsandan.
Man känner sig hemma.
Jag skulle lätt gå ett år
till!”
Lisa, NA

Utbildningen syftar till att ge dig med både natur
vetenskapligt och musikaliskt intresse möjlighet
att fördjupa dina kunskaper inom bägge områdena.
Kombinationen av teori och kreativitet ger en bra
balans i studierna, stimulerar båda hjärnhalvorna
och ger ökade möjligheter till hög måluppfyllelse
i alla ämnen.
Om du vill ha behörighet för naturvetenskapliga
och tekniska utbildningar på högskolan så ger vi
dig möjlighet att läsa kursen Fysik 2 som eget val,
vilket ger samma breda behörighet som det klas
siska naturvetenskapsprogrammet inriktning natur.
I kursen Instrument eller sång 1, får du enskild
undervisning på sång eller på ditt huvudinstru
ment. I kursen Ensemble 1 sjunger och spelar
du i olika genrer, främst inom rock och pop. Du
får möjlighet att delta i och sätta upp en större
musikalproduktion. Blackebergs gymnasium har
en lång tradition av uppskattade musikalföreställ
ningar som bland annat Grease och Hair.
Antagning: Minst betyget C i musik samt
färdighetsprov – se separat information på vår
hemsida.

Poängplan
KURS

POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska/Sv. 2:a språk 1

100

Svenska/Sv. 2:a språk 2

100

Svenska/Sv. 2:a språk 3

100

Programgemensamma ämnen
Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Särskild variant Musik
Instrument/sång 1

100

Ensemble 1

100

Estetisk kommunikation

100

Programfördjupningar
Biologi 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Individuella val (eget val)

200

Samhällsvetenskapsprogrammet
inriktning samhällsvetenskap
n Vill du skaffa dig en bra grund för fort
satta studier på högskolenivå?
n Är du intresserad av människans villkor
i ett samhällsvetenskapligt perspektiv?
n Gillar du att diskutera och analysera?
n Är du intresserad av globalisering,
internationalisering och språk?
På samhällsvetenskapsprogrammet koncentrerar
du dig på politik, samhällsplanering och inter
nationella frågor. Du fördjupar dig i historia,
geografi och samhällskunskap och studerar
människan i ämnen som psykologi, filosofi och
religionskunskap. Analys och förståelse står i
fokus, liksom människans relation till sin om
värld. Skolan har många internationella kontakter
och spännande samarbetsprojekt i Europa. Vi har
ett samarbete med Utrikespolitiska institutet och
vissa år har vi utbyte med en skola i Uganda inom
ramen för elevernas specialiseringskurs.
Utbildningen passar bra för dig som till
exempel vill arbeta inom politik och samhälls
vetenskap, kanske bli jurist eller socionom.
Möjligheten att välja Naturkunskap 2 gör dig
behörig att söka till utbildningar som sjukgym
nast och dietist. För dig som inte riktigt har
bestämt dig innebär utbildningen många val
möjligheter inför framtiden.
Genom många internationella kontakter och
spännande samarbetsprojekt i Europa, får våra
elever en global förståelse.

Poängplan
KURS

POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska/Sv. 2:a språk 1

100

Svenska/Sv. 2:a språk 2

100

Svenska/Sv. 2:a språk 3

100

Programgemensamma kurser
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

50
200
50

Inriktningskurser
Geografi 1

100

Historia 2

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

”Lärarna lyssnar
på vad man har
att säga!”

Programfördjupningar
Humanistisk och
samhällsvetenskaplig spec.

100

Programfördjupningar (eget val)

200

Individuella val (eget val)

200

Gymnasiearbete

100

Clara, SA

”Gemenskapen
mellan årskurserna
är otroligt bra!”
Linn, SA

Samhällsvetenskapsprogrammet
inriktning beteendevetenskap
n Vill du få en bred samhällsvetenskaplig
grund?
n Gillar du att fundera kring varför människor
agerar som de gör, enskilt eller i grupp?
n Vill du veta mer om kommunikation
och ledarskap?
n Vill du plugga vidare till yrken där du
kommer i kontakt med människor?
På samhällsvetenskapsprogrammet inriktning
beteende står människan i centrum. Du utvecklar
kunskaper om samhällsförhållanden med betoning
på samspelet mellan individ och samhälle. Du
fördjupar dig i frågor om kommunikation, makt,
beteende och demokrati. I kurser som psykologi,
religion, filosofi och sociologi studerar du hur
åsikter, värderingar och personligheter upp
kommer och utvecklas hos enskilda människor,
i grupper och i samhällen. Vilken roll spelar arv
och miljö? Hur påverkas beteenden av exempelvis
kön, ekonomi och sexualitet?
Utbildningen utvecklar din vetenskapliga
medvetenhet och ger dig möjlighet att ett arbeta
fram ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt.
Du förbättrar din språkliga förmåga att skriva, läsa,
tolka och förstå olika typer av texter, på svenska
och engelska och i kurser i moderna språk.
Utbildningen utvecklar kreativitet, samarbets
förmåga och självständighet samt förmågan att
ta initiativ. Den ger dig en bra grund för fortsatta
studier inom politik, samhällsvetenskap och
beteendevetenskap samtidigt som du ökar din
självkännedom och fördjupar dina insikter om
andra människor och deras villkor.

Poängplan
KURS

POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1

100

Matematik 2

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska/Sv. 2:a språk 1

100

Svenska/Sv. 2:a språk 2

100

Svenska/Sv. 2:a språk 3

100

Programgemensamma kurser
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

50
200
50

Inriktningskurser
Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Programfördjupningar
Humanistisk och
samhällsvetenskaplig spec.

100

Programfördjupningar (eget val)

200

Individuella val (eget val)

200

Gymnasiearbete

100

Ekonomiprogrammet inriktning
ekonomi
n Tycker du att det verkar spännande
med entreprenörskap?
n Vill du skaffa dig en bra grund för
fortsatta studier?
n Är du intresserad av ekonomi och
juridik och kan tänka dig att arbeta
med det i framtiden?
n Skulle du tycka att det vore roligt att
starta och driva ett eget företag på
skoltid?

”Även om det är en
ambitiös utbildning
så är det roligt!”
Alice, EK

”Randiga halvdagar
ger omväxling i
schemat!”
Lina, EK

På ekonomiprogrammet koncentrar du dig
på företagsekonomi och entreprenörskap. Du
fördjupar dig i juridik, psykologi och mate
matik. Inriktningen förbereder dig för närings
livet och därför får du i årskurs 3 i kurserna
Entreprenörskap och företagande samt i kursen
Gymnasiearbete själv starta, driva och
avveckla ett företag.
Utbildningen passar bland annat bra för dig
som vill arbeta som civilekonom, egenföre
tagare, revisor, jurist och marknadsförare eller
kanske till och med som politiker. Kunskap om
ekonomi är värdefullt inom de flesta yrkes
områden men även privat.
Skolan samarbetar med den internationella
revisionsfirman EY, bland annat i form av före
läsningar, studiebesök och vissa praktikplatser.
Genom många internationella kontakter och
spännande samarbetsprojekt i Europa, får våra
elever en global förståelse.

Poängplan
KURS

POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska/Sv. 2:a språk 1

100

Svenska/Sv. 2:a språk 2

100

Svenska/Sv. 2:a språk 3

100

Programgemensamma kurser
Företagsekonomi 1

100

Privatjurik

100

Moderna språk

100

Inriktningskurser
Psykologi 1

50

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Programfördjupningar
Moderna språk

100

Programfördjupningar (eget val)

200

Individuella val (eget val)

200

Gymnasiearbete

100

n Har du inte varit så länge i Sverige?
n Behöver du lära dig mer svenska?
n Vill du också utveckla dina kunskaper
i andra ämnen?

Språkintroduktion

Språkintroduktion
”Blackebergs gymnasium
gav mig en stor mängd
kunskap, glädje och
vänner för livet. Jag
önskar ibland att jag
kunde åka tillbaka i tiden
bara för att få uppleva det
igen.”
Paul, fd. elev

På Blackebergs gymnasium erbjuder vi olika
klasser inom Språkintroduktion (Spri). Klasserna
anpassas efter elevernas behov vid varje läsårs
start. I alla grupper arbetar vi med ett språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt där svenskan finns
med som grund i alla ämnen du läser. Du går hela
dagar ungefär mellan kl. 8.30 och 16.30. Du läser
ämnena i en klass men undervisningen i engelska
och matematik nivåanpassas. Ibland gör du gemen
samma tematiska aktiviteter med elever som går
på nationella program, ibland gör du studiebesök
eller utflykt.
Spri A, B och C Vi erbjuder eleverna på språk
introduktion följande ämnen på grundskolenivå:
Matematik, Svenska som andraspråk, Engelska,
Fysik, Kemi, Biologi, Samhällskunskap, Historia,
Geografi, Religionskunskap, Idrott och hälsa, Bild,
Musik och Datakunskap. Eleverna kan också läsa
modersmål på grundskolenivå eller gymnasienivå,
samt få studiehandledning på modersmålet. Goda
kunskaper i modersmål underlättar din inlärning
av svenska. Dessutom är det viktigt med betyg i
modersmål ifall du tänker söka nationellt program
i gymnasieskolan. Vilka ämnen och hur mycket tid

du läser varje ämne beror på vilken skolbakgrund
du har och hur mycket svenska du kan.
Språkintroduktion på Blackeberg vänder sig
till dig som befinner dig på minst nivå A 2:1
på Europaskalan eller Steg 1 i Bygga svenska.
Målsättningen är att du på ett år, två år eller tre år,
ska kunna bli behörig till ett nationellt program.
Spri S, Samhällsvetenskaplig inriktning
Du läser svenska som andraspråk och tio ämnen
till, bland annat samhällskunskap, historia, geografi
och religion. Tempot är högt och mycket goda för
kunskaper krävs. Målet är att få minst E, godkänt,
i alla ämnen och du måste vara beredd på långa
skoldagar, läxor och många prov under året. Du
bör ligga på minst B 1.1 i svenska som andra språk
enligt Europaskalan eller steg 3 i bygga svenska.
Spri N, Naturvetenskaplig inriktning
Du läser svenska som andraspråk och tio ämnen
till, bland annat fysik, kemi och biologi. Tempot är
högt och mycket goda förkunskaper krävs. Målet
är att få minst E, godkänt, i alla ämnen. Du måste
vara beredd på långa skoldagar, läxor och många
prov under läsåret. Du bör ligga på minst B 1.1
i svenska som andra språk enligt Europaskalan.
Spri, Yrkesspåret Du läser Sva och ytterligare
sju ämnen, målet är att du ska få behörighet till
ett nationellt yrkesprogram. Vilka ämnen du läser
avgörs av dina behov och du har din individuella
studieplan.

Vi ger dig frihet!
På Blackebergs gymnasium har du möjlighet
att skräddarsy din utbildning efter dina behov.
Nedan ska vi förklara hur och varför.
Under din tid på gymnasiet så läser du
sammanlagt 2 500 gymnasiepoäng fördelat
på tre år. Utbildningen på gymnasieskolans
nationella program delas in i gymnasiegemen
samma ämnen, programgemensamma ämnen,
inriktningar, programfördjupningar, individu
ellt val och examensarbete.
Många skolor bestämmer vilka program
fördjupningskurser du ska läsa, men hos oss
väljer du hela 200 poäng själv*. Dessa egna
valda programfördjupningskurser tillsam

Här är exempel på kurser som våra elever valt under de senaste åren:

mans med 200 poäng individuellt val ger
dig så mycket som 400 poäng som du själv
beslutar över. Din frihet att själv påverka hur
din utbildning ska se ut blir stor.
Genom dina val kan du läsa kurser som
ingår i andra inriktningar och i vissa fall
kurser från andra program än ditt eget. Du
kan som exempel välja flera idrottskurser och
samtidigt fördjupa dig i språk. Om du läser
naturvetenskapsprogrammet finns möjlighet
att skaffa meritpoäng genom extra matematik
kurser och samtidigt läsa kurser i ekonomi.
Valmöjligheterna är stora och kombinatio
nerna många.

Arkitektur

Idrott och hälsa 2

Bild och form

Internationell ekonomi

Biologi 3 – Bioteknik

Internationella relationer

Design

Ledarskap och organisation

Engelska 7 (ger meritpoäng)

Marknadsföring

Ensemble

Matematik 3b (kan ge meritpoäng)

Etik och människans livsvillkor

Matematik 4 (kan ge meritpoäng)

Film- och TV-kunskap

Matematik 5 (ger meritpoäng)

Finansiering och kalkylering

Matematik specialisering
(ger meritpoäng)

Fysik 2
Företagsekonomi
Guide och reseledare
Idrott och hälsa – boll och racket

”Sammanhållningen
och stämningen är
unik för en skola!”
Sophia, NA

Allan, SA

Idrott och hälsa 1 och 2 – elit

Fotografisk bild

*På naturvetenskapsprogrammet särskild variant Musik och Arkitektur har vi redan valt
programfördjupningskurser åt dig.

”En av de bästa sakerna med Blackebergs
gymnasium är alla resor och intressanta
studiebesök som vi får möjlighet att ta del av.”

Affärsjuridik

Moderna språk steg 5
(ger meritpoäng)
Musikal
Naturkunskap 2
Naturvetenskaplig specialisering
– Klimat
– Forskning
– Experimentell kemi
Privatjuridik
Programmering
Psykologi
Redovisning

Moderna språk steg 2

Retorik

Moderna språk steg 3 Italienska
(ger meritpoäng)

Rätten och samhället

Moderna språk steg 4
(ger meritpoäng)

Scenografi

”Ingen dömer eller
har förutfattade
meningar!”
Emma, EK

”Trygghet, kunskap
och en extra familj.
Allt på ett ställe.”
Sophia, fd.elev
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