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CENTR ALA Din skola ligger i centrum. Då får du och så många som möjligt från alla delar
av samhället så kort väg som möjligt för att kunna mötas.
YRKES OCH HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE Vi gör vårt yttersta för att se till att du
ska vara klar för ditt nästa steg i livet när du lämnar oss. Vilket det än är.
BETYDELSEFULLA Vi är betydelsefulla för din framtid. Förtroendet du visar oss
genom att gå på vår skola lovar vi att ta på största allvar.
EMPATISK A Vi är din cyberfamilj och vi gillar dig som du är. Här får alla ta plats och vi
tar hand om varandra i med- och motgång.
RELEVANTA Du är unik och har unika förutsättningar. Med det som bakgrund hjälper
vi dig, både att definiera och att nå dina mål, med de metoder som funkar bäst för dig.

Hej.
Åren du ska vara hos oss kommer att bli bland de viktigaste i ditt liv.
Känn ingen press, men så är det.
Du kommer in som ung och när du går ut är du myndig.
Och förväntas vara vuxen. Fri att bestämma helt vad ditt liv ska innehålla.
Då gäller det att vara beredd.
Lugn, det kommer du att vara. Om du låter oss och om du hjälper till,
lovar vi att ta fram det bästa i dig utifrån dina förutsättningar.
Göra dig så bra som bara du kan bli.
Cybergymnasiet är en plats för nya möten som du kommer ha glädje
av livet ut. Möten med nya lärare, nya metoder, nya kompisar från
nya ställen, med ny kunskap. Fast den mest spännande och utvecklande
person du kommer att möta känner du faktiskt redan sedan länge.
Det är nämligen du själv. Hur bra vill du bli?
Välkommen till Cyberfamiljen City
Lotta Juvin, Rektor

Plats för personlighet
Alla som vill utvecklas är välkomna till oss, oavsett bakgrund eller framtidsplaner. På Cyber får
du vara dig själv och vi gör vårt yttersta för att du ska lyckas nå dina mål efter dina förutsättningar. Tänk på att tiden i gymnasiet är krävande. Du behöver själv planera, ta ansvar och vara
engagerad för att nå bästa resultat. Välj därför ett program som du känner att du kommer att
trivas med och ämnen som du gillar. Åren på CyberGymnasiet förbereder dig för nästa steg i livet,
oavsett om du väljer att studera vidare eller att gå direkt ut på arbetsmarknaden.
Du är med och påverkar
Eleverna har mycket att säga till om när vi utvecklar skolan, lärarna och miljön. Efter elev
intervjuer har vi till exempel byggt ett starkt it-system, anpassat våra lokaler och kursutbud i
de individuella valen. Din åsikt är viktig!
STUDIEVÄGLEDNING
Studie- och yrkesvägledaren (SYV) stödjer och vägleder dig vid alla val du ställs inför som
rör din utbildning. SYV hjälper dig också att hitta rätt utbildning efter gymnasiet och guidar
dig i dina val till rätt behörighet.
ELEVSTÖD och ELEVHÄLSA
Vi vet att det finns ett samband mellan hälsa och lärande och därför satsar vi på ett stort elev
hälsoteam (EHT). Här samarbetar kuratorn, SYV, speciallärare, skolsköterska och elevassistenter för att både hjälpa elever som har olika svårigheter, men också för att förebygga ohälsa.
Denna breda kompetens gör att EHT har en nyckelroll i det pedagogiska arbetet, där de regelbundet träffar skolans olika arbetslag. För att alla elever ska må bra och nå målen krävs att
alla resurser tas tillvara på!
INTRODUKTIONSPROGRAM
Introduktionsprogrammen är till för dig som ännu inte är behörig att söka till nationella program
i gymnasieskolan. På CyberGymnasiet erbjuds du introduktionsprogrammet med inriktningarna Preparandutbildning (IMPRE) och Programinriktat individuellt val (IMPRO). Du söker till
Introduktionsprogrammet via gymnasieantagningen.

LÄRANDE FRI TID. vår verksamhet EFTER skoltid
Unikt för CyberGymnasiet är Lärande Fri Tid. Där får du extra hjälp med
dina skoluppgifter och kan hänga med nya och gamla skolkompisar. Vi har flera
aktiviteter som drar igång efter skoltid, t ex mattehjälpen, rollspel, läsgrupper,
konstnärligt skapande eller bara fika och spela sällskapsspel. Här har du också
stor möjlighet att själv starta och driva projekt tillsammans med andra elever.
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Läs mer om våra olika program i programbladen.

CYBERGYMNASIET CITY
Välkommen till skolan mitt i hjärtat av Malmö! Vi är kända för vårt positiva och familjära
klimat och har dessutom helt nyrenoverade, rymliga lokaler. I vårt café kan du hänga med
kompisar och träffa nya vänner från andra program och andra årskurser. Vår bistro serverar
god och variationsrik lunch. Varje dag har vi tre alternativ varav ett är vegetariskt. För dig
som vill utvecklas mer eller som behöver lite extra hjälp finns lärare som kan ge dig extra tid
genom personlig handledning. Varje vecka kan du få läxhjälp och extra stöd i bland annat
svenska, engelska och matematik.
NU ÄR DET UPP TILL DIG
Nu är det dags för dig att välja utbildning och skola! För att du säkert ska kunna veta att du
tar rätt beslut är det viktigt att du kommer på öppet hus och upplever skolan. Genom att känna av stämningen och prata med eleverna som går här får du en inblick i hur det skulle vara
att spendera din tid på CyberGymnasiet. Du kan också komma till oss och skugga en elev,
dvs vara med en klass under en hel eller delar av en dag. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare (SYV) Kristina Wallentin om du vill det eller har andra frågor!
OBS! Du kan också söka direkt till årskurs 2 eller årskurs 3, till exempel om du är nyinflyttad
eller om du vill byta skola. Ta kontakt med vår SYV om du behöver mer information.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Läs mer på cybergymnasiet.se

Gymnasieantagningen
Box 17195, 200 10 Malmö
040-34 33 90 | www.malmo.se
antag@malmo.se
REKTOR OCH SYV
Rektor: Lotta Juvin
Mail: lotta.juvin@cybergymnasiet.se
SYV: kristina.wallentin@cybergymnasiet.se
Östra Kanalgatan 3, 211 41 Malmö
040-631 44 06 | www.cybergymnasiet.se
malmo@cybergymnasiet.se
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