Bygg framtidens digitala
motorvägar
CITY

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

EL & ENERGI

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott & Hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

EL & ENERGIPROGRAMMET
Vill du arbeta i en bransch där du varvar praktiskt arbete med problemlösningar och där du har goda möjligheter till anställning? Då är elprogrammet något för dig! Här får du arbeta så nära verkligheten som möjligt och för att du tidigt ska få en känsla för hur det är att arbeta som elektriker får du använda professionell utrustning. Under utbildningen får
du göra APL (arbetsplatsförlagt lärande), vilket innebär att du förbereder
dig för din framtida yrkesbransch. Här får du en inblick i hur det är att
arbeta i branschen och möjlighet till att skapa framtida jobbkontakter.

100

Programgemensamma ämnen 400 p
Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100

– Inriktning Dator- och kommunikationsteknik
400 p
Dator- och nätverksteknik

100

Elektronik & mikrodatorteknik

100

inriktning dator- och kommunikationsteknik

Kommunikationsnät 1

100

Här får du kunskaper i att yrkesmässigt installera, underhålla och repareradator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Du får också kunskaper i spelutveckling. Inriktningen
kan leda till yrken som t ex nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker. Du kan läsa in så att du får grundläggande
behörighet till högskola och universitet.

Nätverksteknik

100

Inriktning ELTEKNIK
Du som väljer denna inriktning får kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt TV- och
datanät. Inriktningen kan leda till yrken som elektriker verksam inom
installation eller eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hiss
tekniker och larmtekniker. Du kan läsa in så att du får grundläggande
behörighet till högskola och universitet.

*Programfördjupning. Kurserna i
fördjupningarna väljs av skolan,
utifrån de kurser som får erbjudas
enligt Skolverket.

Individuellt val

Engelska 6

100

Webbutveckling 1

100

Gränssnittsdesign

100

Programmering 1

100

Servicekunskap

100

Administration av nätverks- & serverutr.

100

Datorsamordning & support

100

Matematik 2a

100

– Inrikning Elteknik 500 p
Elinstallationer

200

Elkraftteknik

100

Praktisk ellära

100

–P
 rogramfördjupning Installation/Entreprenad/
Nyproduktion 700 p
Belysningsteknik

100

Data- & medianät

100

Elmotorsstyrning

100

Fastighetsautomation 1

100

Konstruktion 1

100

100

Larm-, övervaknings & säkerhetssystem

100

200

Servicekunskap

100

Övrigt 300 p
Gymnasiearbete

– Programfördjupning Spel- & datorteknik 800 p

Ta fram det vackra i
dig själv och andra
CITY

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

HANTVERK
HANTVERKsprogrammet frisör
Vill du jobba i en bransch fylld av fart och fläkt, som är i ständig förändring
och där du kan jobba var som helst i hela världen? En bransch som är i
stort behov av kompetent och välutbildad personal? Då är frisörutbildningen någotför dig. Redan tidigt kommer du i kontakt med frisörbranschen
genom samarbeten med leverantörer och så småningom via APL (arbetsplatsförlagt lärande), vilket innebär att du deltar i arbetet på en salong i
minst femton veckor. Här får du som snabbt vill ut och jobba en möjlighet
att förverkliga dina drömmar!

Inriktning Frisör
Du får utbildning i klippning, hårskulptering, frisyrdesign, hårvårdande
behandlingar, färgning, permanent, fön och tångteknik m m. Lektionerna
sker mestadels i vår salong, där eleverna redan från andra året tar emot
kunder. Detta ger oss verklighetstrogna möjligheter att öva kundbemötandeoch säljteknik. Vi har ett nära samarbete med flera företag i branschen
för studiebesök och har utbildningsdagar. Här arbetar vi både med modeller
samt kunder och andra arbetsmaterial och metoder. Du utbildas i herr- och
damklippning, samt skägg och mustasch. Via de individuella valenkan
du bli diplomerad i extentions samt fördjupa dig i brudstyling och uppsättningar. Du kan välja att gå direkt ut som trainee efter gymnasiet eller lägga
till nödvändiga kurser för att erhålla grundläggande högskolebehörighet.

*Programfördjupning 700 poäng. Kurserna i fördjupningarna väljs
av skolan, utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket.

Engelska 5
Historia 1a1

100
50

Idrott & Hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

50
100

Programgemensamma ämnen 400 p
Entreprenörskap

100

Hantverk – introduktion

200

Tradition och utveckling

100

– Inriktning Frisör 500 p
Frisör 1

200

Frisör 2

200

Material & Miljö

100

– Programfördjupning* 700 p
Frisör 3

200

Frisör 4

200

Frisör 5

200

Frisör 6a

100

Övrigt 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Hårt arbete som ger
resultat
CITY

NATUR
NATURVETENSKAPliga programmet
Vill du bli läkare, veterinär eller tandläkare? Då passar vår inriktning
dig! Hos oss får du specialisera dig inom medicin och bioteknik och vi
ger dig bra grunder för vidare studier. Vi försöker arbeta så nära verkligheten som möjligt och håller många lektioner utanför skolan. I kursen
i fysik har eleverna exempelvis fått resa till Köpenhamn för att göra
fysikexperiment på Tivoli. Vi har också samarbeten med universitet och
högskolor för att du under utbildningen ska kunna förbereda dig för livet
på högskolan, samt få kännedom om alla de spännande studievägar som
finns inom det naturvetenskapliga området. Hos oss står dina drömmar
och mål i fokus och du får extra hjälp efter lektionstid på läxhjälp om du
vill utvecklas ännu mer. Den personliga kontakten med dina lärare är
viktig för att du ska kunna nå dina mål!

Inriktning Naturvetenskap
Detta är inriktningen för dig som siktar på studier inom naturvetenskap
och ger fördjupade kunskaper inom matematik, fysik, biologi och kemi.
Utbildningen kombinerar teoretiskt och praktiskt arbete, bl a genom
arbete i våra laborationssalar och lektioner på t ex Vattenhallen i Lund.
Vår fördjupning inom medicin och bioteknik passar utmärkt för dig som
siktar på studier inom medicin och läkarutbildning.

*Programfördjupning 200 poäng. Kurserna i fördjupningarna väljs
av skolan, utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket.
**Denna kurs läses inom kursen Naturvetenskaplig specialisering.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5, 6

200

Historia 1b

100

Idrott & Hälsa 1

100

Matematik 1c, 2c, 3c

300

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1, 2, 3 / Svenska
som andraspråk 1, 2, 3

300

Programgemensamma ämnen 450 p
Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

– Inriktning Naturvetenskap 400 p
Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

– Programfördjupning* Medicin 200 p
Medicin och etik**

100

Bioteknik

100

Övrigt 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Hur vill du att framtidens
samhälle ska se ut?
CITY

SAMHÄLLe
SAMHÄLLSprogrammet
Samhällsprogrammet ger en bred utbildning och förståelse för hur
människor och samhällen fungerar och öppnar för studier och yrken
inom många områden. Vi arbetar aktivt med studie- och yrkesvägledning
och har samarbeten med högskolor och universitet i regionen. Det ger dig
kunskap om alla spännande studievägar och yrken som finns. Vi kopplar
undervisningen till verkligheten genom att ta del av den spännande
Öresundsregionen. I kursen Kriminologi besöker vi bl a kriminalvården
för att du ska kunna sätta in din kunskap i ett sammanhang. Vi gör också
studiebesök och resor. I årskurs två får du och dina klasskamrater t ex åka
till Stockholm och besöka riksdagen. Vi ger dig en trygg grund att stå på
och sätter din utveckling i fokus, både den personliga och kunskapsmäs
sigaeftersom dessa går hand i hand.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5, 6

100

Idrott & Hälsa 1

100

Matematik 1b, 2b

200

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1, 2, 3 / Svenska
som andraspråk 1, 2, 3

300

Programgemensamma ämnen 300 p
Filosofi 1

50

Psykologi 1

50

Moderna språk 1, 2

Beteendevetenskap är kunskapen om hur vi människor fungerar som individer och tillsammans. Hos oss läser du mer psykologi än på andra skolor.
Här får du specialisera dig på psykisk ohälsa och kriminologi. Du får en god
grund att stå på och kan studera vidare till t ex polis, psykolog eller socionom. Detta är inriktningen för dig som vill jobba med människor!

Inriktning Samhällsvetenskap
Här lär du dig mer om dig själv som samhälls- och världsmedborgare.
Vi samarbetar med kommun, näringsliv och olika frivilligorganisationer
för att skapa en tydlig koppling mellan utbildningen och den verklighet
du lever i. Hos oss får du specialisera dig inom närsamhället och begrepp
som makt och påverkan, samt globalisering och rättvisa. Du får en god
grund att stå på och kan studera vidare till t ex statsvetare eller jurist och
få världen som ditt arbetsfält.
*Programfördjupning 300 poäng. Kurserna i fördjupningarna väljs
av skolan, utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket.
**Dessa kurser läses inom kursen Humanistisk och Samhällsveten
skaplig specialisering.

200

– Inriktning Beteendevetenskap 450 p
Kommunikation

100

Ledarskap & organisation

200

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Psykologi 2a

Inriktning Beteendevetenskap

200

Historia 1b

50

– Programfördjupning* Beteendevetenskap
300 p
Filosofi 2

50

Psykologi 2b

50

Kriminologi**

100

Psykisk ohälsa**

100

– Inriktning Samhällsvetenskap 450 p
Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

– Programfördjupning* Samhällsvetenskap
300 p
Sociologi

100

Makt, påverkan och förändring**

100

Global utveckling och rättvisa**

100

Övrigt 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Morgondagens utvecklare
skapas hos oss
CITY

TEKNIK
TEKNIKprogrammet
Teknikprogrammet ger dig god insyn i teknikområdet och förbereder
dig på studier och arbete i en bransch som är i stort behov av utbildad
personal. Vi varvar teori och praktik och det du gör här i skolan är också
det du sedan kommer arbeta med. Vi kopplar tekniken till verkligheten genom studiebesök och utflykter där vi tar del av den fantastiska
Öresundsregionens utbud. Exempelvis reser vi till Barsebäck och studerar energiproduktion och lär oss hur kärnkraft fungerar. Kopplingen till
verkligheten är viktig för att du ska kunna se hur du kan använda dina
kunskaper!

Gymnasiegemensamma ämnen 1100 p
Engelska 5, 6
Historia 1a1

200
50

Idrott & Hälsa 1

100

Matematik 1c, 2c, 3c

300

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1, 2, 3 / Svenska
som andraspråk 1, 2, 3

300

Programgemensamma ämnen 400 p
Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

– Inriktning Teknikvetenskap 300 p
Fysik 2

100

Matematik 4

100

Teknik 2

100

– Programfördjupning* Civilingenjör 400 p

Inriktning teknikvetenskap
Det här är inriktningen för dig som gillar att fundera över tekniska
problem samt konstruera och uppfinna saker. Du utvecklar även praktiska kunskaper i bl a konstruktion där du får bygga olika föremål och
möjlighet att arbeta med 3D-produktioner. Här får du också behörighet till
de högre tekniska utbildningarna och läser samtliga matematikkurser,
samt fysik och teknik.

Inriktning informations- Och medieteknik
Detta är inriktningen för dig som vill arbeta både skapande och tekniskt
och som ger dig grunderna för fortsatta studier till t ex spelprogrammerare och apputvecklare. Utbildningen kombinerar tekniska kunskaper i
programmering med kreativt skapande i grafisk design. Programmen du
lär dig är bl a Java, Wordpress och många av programmen i programpaketet Adobe Creative Cloud.

*Programfördjupning 400 poäng. Kurserna i fördjupningarna väljs av
skolan, utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket.

Engelska 7

100

Entreprenörsskap

100

Konstruktion 1

100

Matematik 5

100

– Inriktning Informations- & medieteknik 300 p
Dator och nätverksteknik

100

Programmering 1

100

Webbutveckling 1

100

– Programfördjupning Spel- & apputv. 400 p
Digitalt skapande 1

100

Engelska 7

100

Gränssnittsdesign

100

Programmering 2

100

Övrigt 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Språk är nyckeln till
världen
CITY

humanist
humanistiska programmet
På humanistiska programmet får du breda kunskaper i flera språk. Det ger
dig möjlighet att arbeta och skapa kontakter i den globaliserade värld vi
lever i. Med språk i bagaget kan du arbeta i en internationell miljö, som
t exinom EU, FN och transportsektorn. Hos oss kan du välja mellan att
läsa inte mindre än åtta olika språk, bl a japanska och ryska. Samtidigt
som du läser Engelska 7 kan du också ta CAE (Cambridge´s Certificate of
Advanced English), vilket gör att du kan söka till en rad olika universitet
världen över. Om du väljer matematik 2a får du samma behörighet som
du får på samhällsprogrammet. Även kunskaper om kulturen där språket
talas är viktigt för förståelse av språket och andra människors seder och
traditioner. Därför är detta en naturlig del av språkundervisningen på
CyberGymnasiet. Under din studietid kommer du göra studiebesök och
resa till Köpenhamn så att du får koppla dina kunskaper till verkligheten.
Kunskaper i språk ger dig världen som arbetsplats!

Inriktning språk
Det här är inriktningen för dig som vill lära dig flera språk under gymnasie
tiden. Fokus ligger på att utveckla både kunskaper i språk och kulturen
där språket talas. I kurserna Latin och Människans språk får du förståelse
för hur språken är besläktade och hur de har påverkat historien och kulturer.

*Programfördjupning 300 poäng. Kurserna i fördjupningarna väljs
av skolan, utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5, 6

200

Historia 1b

100

Historia 2b - kultur

100

Idrott & hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1, 2, 3 / Svenska
som andraspråk 1, 2, 3

300

Programgemensamma ämnen 350 p
Moderna språk 1

100

Moderna språk 2

100

Filosofi 1
Människans språk 1

50
100

– Inriktning Språk 400 p
Latin - Språk & kultur 1

100

Språkval

300

– Programfördjupning* 300 p
Filosofi 2

50

Religion 2

50

Sociologi

100

Engelska 7

100

Övrigt 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Estetiken som uttrycks
medel och framtidsyrke
CITY

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5, 6

estet
estetiska programmet
Med sina tre inriktningar, ger det Estetiska programmet dig en bred och variationsrik utbildning i rymliga lokaler med modern utrustning. Här uppmuntras
du till att utveckla dina egna kreativa uttryck och utbildningen förbereder dig
för många olika utbildningar inom reklam, formgivning, design och konst.
Vi utnyttjar att vi bor i en storstadsregion, bl a genom att göra studiebesök på
Louisiana i Danmark. Under schemabrytande veckor får du ägna dig helt åt
estetikens värld.

Inriktning estetik och media

100

Historia 2b - kultur

100

Idrott & hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1, 2, 3 / Svenska
som andraspråk 1, 2, 3

300

Programgemensamma ämnen 150 p
Estetisk kommunikation 1

100

Konstarterna & samhället

50

– Inriktning Estetik & media 400 p
Digitalt skapande 1

100

Medieproduktion 1, 2

200

Medier, samhälle & kommunikation 1

100

– Programfördjupning Foto & film* 500 p

Du som är intresserad av foto och film får här en bred fördjupning. Du utvecklar
tekniska kompetenser och färdigheter och lär dig berättandets konst. Vi arbetar med allt ifrån superhjältar till gatufotografi, animation, filmaffischer och
kortfilmer. I kurserna i medieproduktion får du prova på många produktions
former, så att du får kompetensen och kunskapen att välja rätt utbildning efter
gymnasiet.

Fotografisk bild 1, 2

200

Filmproduktion

100

Grafisk illustration

100

Bildteori

100

– Inriktning Bild & form 400 p

Inriktning bild och form
Här får du lära dig grunderna i bild och form för att sedan kunna utveckla ditt
eget kreativa uttryck. Fokus ligger på den analoga traditionen men du får också
lära dig digitala och moderna uttryckssätt. Under utbildningen får du skapa arbetsprover som du kan använda när du går vidare mot andra konstutbildningar
och grafiska utbildningar, som t ex speldesign och illustration.

Inriktning teater
Här får du lära dig om hela teaterprocessen från skådespeleri till regi. Du driver
projekt från start till mål och medverkar i teaterproduktioner som sätts upp på
en riktig teater i närheten av skolan. Undervisningen sker i små grupper där du
utvecklas i en miljö präglad av förtroende och tillit. Du arbetar på ditt dramatiska
uttryck genom att träna scennärvaro, improvisation och rollgestaltning.
*Programfördjupning 500 poäng.
Kurserna i fördjupningarna väljs av
skolan, utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket.

200

Historia 1b

Övrigt 300 p

Bild & form 1b

100

Bild

100

Form

100

Bildteori

100

– Programfördjupning Bild & form 500 p
Digitalt skapande 1

100

Bild & form - specialisering

100

Design

100

Grafisk illustration

100

Fotografisk bild 1

100

– Inriktning Teater 400 p
Scenisk gestaltning 1, 2, 3

300

Teaterteori

100

– Programfördjupning Teater 500 p
Fysisk teater

100

Regi

100

Dramatik & dramaturgi

100

Gymnasiearbete

100

Retorik

100

Individuellt val

200

Filmproduktion

100

