Hårt arbete som ger
resultat
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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.
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