


Att Skvadern har hälsoprofil märks på flera sätt. 
Förutom skolturneringar och frivilliga idrottspass på 
lunchen kan du välja att läsa fler idrottskurser.

Ibland vill jag byta miljö när jag ska plugga. På 
Skvadern är det lätt att hitta mysiga arbetsplatser, både 
för att sitta själv och tillsammans med andra.

På Skvadern är det lätt att vara sig själv.

Funderar du på att välja NA? På Skvadern har du goda 
möjligheter att arbeta laborativt.

På Estetiska programmet finns flera inriktningar. Oav-
sett vilken du väljer kommer du att få möjlighet att visa 
din talang på riktigt för publik.



Det här är SkvaDernDet här är SkvaDern

Om skolan
Skvaderns gymnasieskola är en friskola som startade 2002. Idag går det drygt 550 elever på de 
fyra program som finns hos oss: 

• ESTETISKA PROGRAMMET  
BILD & FORMGIVNING, MUSIK OCH TEATER 

• NATURVETENSKAPSPROGRAMMET  
NATURVETENSKAP OCH NATURVETENSKAP & SAMHÄLLE 

• SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET  
BETEENDEVETENSKAP OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 

• EKONOMIPROGRAMMET  
EKONOMI OCH JURIDIK 
 

Några av de saker som är typiskt för vår skola är att: 
• Du läser få ämnen åt gången.
• Du delar ett mindre arbetsrum med några klasskamrater.
• Du har en skolgård med volleybollplan, basketplan och fina grönområden.
• Du har många valbara kurser att välja bland exempelvis  

kriminologi, idrottsspecialisering och fotografisk bild. 

WWW.SKVADERN.NU



EKONOMIPROGRAMMET
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Ekonomiprogrammet (EK) är ett 
högskoleförberedande program som 
fokuserar på företagande och utveckling i 
olika former. I utbildningen ingår olika 
delar som hör till företagande, från 
historiska förhållanden till utveckling och 
marknadsföring av nya produkter. Du 
kommer att läsa om samspelet mellan 
individ, företag och samhälle. Det innebär 
att du kan undersöka vad som krävs för 
att ett företag ska lyckas, men också 
analyser och bedömningar av juridiska 
problem, både för privatpersoner och 
företag.

Ekonomiprogrammet ger dig kunskaper 
inom företagsekonomi, samt inom 
ledarskap och organisation. I kurser som 
Entreprenörskap och företagande får du 
arbeta både praktiskt och teoretiskt. 
Utbildningen ger dig också förberedelser 
och träning i att starta och driva ett 
företag.

Som elev på ekonomiprogrammet får du 
starta och driva UF-företag, antingen själv 
eller tillsammans med några andra. Här får 
du utveckla din kreativa förmåga, din 
samarbetsförmåga, ta ansvar och uppleva 
hela resan från idé till förhoppningsvis 
framgångsrikt företag!

Vi tycker också att det är viktigt med 
lärande utanför skolan. Det tar vi del av 
genom att arbeta med projekt, t ex i 
samarbete med lokalt näringsliv, 
studiebesök och genom olika event.

För dig som är intresserad av 
företagande och att utveckla dina idéer 



ESTETISKA PROGRAMMET
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På Estetiska programmet (ES) får du 
fördjupa dig inom kultur och estetik. Det 
innebär att du under tre år kommer att få 
uppleva, skapa och analysera olika kulturella 
evenemang. Att samverka mellan konstarter 
är en viktig del i utbildningen. Därför arbetar 
esteterna på skolans tre inriktningar ofta 
tillsammans. 

Förutom de kurser som har med din 
inriktning att göra, så får du läsa kurser som 
förbereder dig för fortsatta studier, både 
inom den estetiska sektorn och inom andra 
ämnesområden.

Inriktning bild och formgivning
Här får du arbeta med olika tekniker och 
metoder inom bild- och formområdet, vilket 
är allt från digitala bilder och foto till måleri, 
skulptur, design, samt olika hantverk. Du lär 
dig grunderna för att sedan kunna utveckla 
din kreativitet, ditt personliga skapande och 
ett analytiskt tänkande inom bild- och form 
givning. 

Du kommer att vara med och producera 
utställningar av olika slag.

Inriktning teater
Inriktningen arbetar med teaterns alla 
uttrycksformer. Du får grundläggande 
kunskaper i scenisk gestaltning: 
skådespeleri,  scenografi, kostym, mask, ljud 
och ljus. Du lär dig att arbeta metodiskt från 
idé till föreställning och att utveckla din 
skapande- och upplevelseförmåga. Du 
kommer att delta i föreställningar inför 
publik.

Inriktning musik
Vi arbetar med att utveckla ditt musicerande 
både individuellt och i grupp, digitalt och 
traditionellt. Under hela året har vi flera 
tillfällen när vi uppträder för publik. Du 
utvecklar din förmåga att kommunicera och 
skapa med hjälp av musik.

För dig som vill arbeta med 
estetiska uttryck
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Naturvetenskapsprogrammet (NA)  
förbereder för fortsatta studier. Här tränar 
du förmågan att utveckla ett 
naturvetenskapligt förhållningssätt och förstå 
sammanhang i vår om givning. Vårt sätt att 
arbeta ger dig goda möjligheter att nå dit.

På Naturvetenskapsprogrammet  använder 
du ett undersökande och analyserande 
arbetssätt. Du tränar på att formulera 
problem och att söka lösningar. 
Undervisningen varvar teori och praktik i ett 
laborativt arbetssätt. Långa arbetspass ger 
dig möjlighet att starta upp, genomföra och 
efterarbeta uppgifter och laborationer utan 
avbrott. 

Olika yrkesgrupper inom det 
naturvetenskapliga området gästföreläser 
hos oss och vi gör regelbundet studiebesök 
utanför skolan. 

För att skapa helhet i din utbildning 
samverkar många kurser. 
Redovisningsformerna varieras och du får 
övning i att uttrycka dig väl i både tal och 
skrift. Språket är viktigt för att  kunna 
kommunicera men används också för att 
reflektera och utveckla tankarna ännu 
längre i samspel med andra.

Inriktning naturvetenskap
Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper 
inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Inriktning naturvetenskap och samhälle 
Förutom ytterligare kunskaper i 
naturvetenskap, fördjupar du dig här inom 
samhällskunskap och geografi.

För dig som är intresserad av 
problemlösning och analys

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

För dig som är intresserad av 
människor och samhällsfrågor
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) är ett 
högskoleförberedande program som  sätter 
fokus på samhällsfrågor och samspelet 
mellan individ och samhälle. Det innebär att 
vi kan  undersöka varför människor faller för 
grupptryck, varför det är konflikt i Israel och 
 Palestina, eller vad det innebär att Sverige 
är medlem i EU. Vi studerar även historien 
bakom dagens situation i världen för att 
förstå det  som händer i dagens samhälle. 

Du får utveckla ditt sätt att skriva och göra 
muntliga presentationer. Du får även träna 
på att ifrågasätta, formulera problem och 
tänka kritiskt när du står inför en uppgift, 
vilket är en bra förberedelse inför 
arbetssättet på högskola och universitet. 

Vi tycker också att det är viktigt med 
lärande utanför skolan. Det tar vi del av 
genom bland 

annat studiebesök, gästföreläsare eller 
språk-resor till Spanien, Tyskland och 
Frankrike och en studieresa till Stockholm 
under sista läsåret.

Inriktning beteendevetenskap 
Beteendevetenskap innebär att fördjupa sin 
förståelse för människors beteenden, både 
som enskilda individer, och för människor 
i  olika grupper i samhället. Du läser 
inriktningskurser i psykologi, kommunikation, 
samt ledarskap och organisation.

Inriktning samhällsvetenskap
Inriktningen fokuserar på politik och andra 
samhällsfrågor, både på nationell och på 
internationell nivå. Du läser 
fördjupningskurser i samhällskunskap, 
geografi och religionskunskap.



CheCkliSta inför valetCheCkliSta inför valet
Vad är viktigt för just dig inför ditt val av gymnasieskola? Fyll i nedan utifrån 
de skolor du väljer bland och fundera på vilka punkter som är viktiga för dig.

Behöriga lärare 

Mycket låg personalomsättning 

SYV, kurator, skolsköterska, specialpedagog på plats 100% 

Yrkesförberedande program 

Idrottsprogram (NIU, LIU) 

Många idrottskurser att välja: specialidrott, naturguidning 

Många estetiska kurser att välja; foto, bild, musik, teater 

Många fördjupningskurser ex: kriminologi, psykologi, matematik 

Möjlighet att välja flera valbara kurser själv 

Få ämnen åt gången 

Två lektioner per dag

Traditionellt schema med flera ämnen och korta lektioner/dag 

Mysig och hemtrevlig inomhusmiljö 

Stor gemensam skåphall

Egen arbetsplats i arbetsrum 

Bra sociala utrymmen för elever (soffor, biljard, tv-spel, pentry) 

Möjlighet för alla elever att använda musiksalar mm 

Fin utomhusmiljö ((skolgård, matplatser, grönområden) 

Egen gymnastiksal, basketplan, hockeyrink, volleybollplan 

Nära centrum 

Bra parkeringsmöjligheter 

Skolcafé 

Möjlighet att välja på flera lunchalternativ i app 

Möjlighet till träning på skolan: idrottsspecialisering, lokaler, lunchpass 

Möjlighet till stresshantering på skolan: yoga, stresshanteringsskurs 

Aktiva elevorganisationer (anordnar bl.a turneringar, temadagar) 

Eget… 

Skvadern    ?1      ?2



BeSök vår SkolaBeSök vår Skola

Det här händer under årskurs 9
Alla elever i Sundsvalls kommun är under det sista året på högstadiet välkomna att besöka oss 
för att få information och lära känna skolan. Det här görs 
framförallt vid tre tillfällen: 

År 9 besök 
Tillsammans med era lärare är ni välkomna att besöka oss och få en första intryck av skolan. 
De här besöken brukar äga rum strax efter höstlovet. Hos oss träffas vi först tillsammans i 
aulan och därefter visar elever och lärare runt på skolan och informerar mer om det program 
du valt att besöka. 

Öppet hus
I november hålls öppet hus hos oss på Skvadern. Då pågår aktiviteter i hela skolan och alla 
elever och lärare finns på plats. Många elever arbetar på med skolarbete för att du ska kunna 
se vad vi brukar arbeta med i vanliga fall. En del av eleverna är engagerade i underhållning ex. 
musik och teaterframträdanden, vilket också är något de arbetar med på skolan vanligtvis.

Elev för en dag
Att gå en dag på Skvadern brukar vara det perfekta sättet att lära känna skolan lite bättre. Läs 
mer om hur det går till på nästa sida. 



elev för en Dagelev för en Dag
Skulle du vilja veta lite mer innan du bestämmer dig? Då rekommenderar vi att du besöker oss 
som ”elev för en dag”. Det kan vara en hel dag eller i vissa fall en halv dag. 

Det finns ett begränsat antal platser och det är bara ovannämnda veckor som är aktuella. Konta-
ka vår Studie- och yrkesvägledare Åsa eller din skolas Studie- och yrkesvägledare om du vill ha 
hjälp. 

Så här kan en dag se ut:
• 8.40 möts du upp i receptionen på Skvadern och går till  

förmiddagslektionen.
• 11.15 är det dags för lunch.
• 13.00 följer du med till eftermiddagslektionen. Din skoldag slutar ca. 14.30.
• Under dagen sitter du också ned med vår Studie- och yrkesvägledare eller annan personal 

och har chans att ställa frågor och få mer information om skolan och programmet.

Du kommer under dagen att få:
• se hur undervisningen går till.
• se blockläsning i praktiken.
• sitta med i arbetet på elevrummen.
• få en inblick i vad våra elever gör under raster.
• känna av stämningen på skolan.
• få chans att fråga elever och lärare om livet på Skvadern.

Kontakta Åsa Sundqvist via mail asa.sundqvist@skvadern.nu



att välja gymnaSiumatt välja gymnaSium

Att välja program och skola 
För att få en bra uppfattning om vilken utbildning som passar dig, är det viktigt att besöka flera 
skolor och program. Då kan du göra ett medvetet val inför gymnasiet. Fundera på vilka ämnen 
du tycker om och som intresserar dig. Vilka ämnen är du mindre intresserad av? Vilket program 
ger dig mer av det du gillar och mindre av det du inte gillar? Ibland kommer elever till gymnasiet 
utan att ha gjort ett genomtänkt val och måste ibland byta, vilket kan bli krångligt. 

En bra strategi inför gymnasievalet är alltså att välja ett program som intresserar dig. Då ökar 
trivseln och studierna går bättre. Välj sedan Individuella val-/Programfördjupnings-kurser för en 
bredare behörighet om du vill ha det. 

Högskoleförberedande program 
Ett högskoleförberedande program ska förbereda dig för vidare studier. Det innebär flera teo-
retiska kurser. Alla högskoleförberedande program ger grundläggande behörighet till vidare 
studier på högskola och universitet.  

De högskoleförberedande programmen vi har på Skvadern är: 
• Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi - Utmärkande för programmet är kurser inom 

företagsekonomi, entreprenörskap och matematik 
• Estetiska programmet, inriktning bild och form, teater eller musik - Utmärkande för 

programmet är kurser inom vald inriktning 
• Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap eller natur- och samhällsvetenskap - 

Utmärkande för programmet är kurser inom matematik, biologi, kemi och fysik 
• Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap eller samhällsvetenskap - 

Utmärkande för programmet är kurser inom historia, samhällskunskap, sociologi 

Val inom programmet 
När du valt skola och program kommer du att välja till kurser som individuellt val och programfördjup-
ning. Då kan du välja att fokusera på kurser som ger särskild behörighet, välja kurser utifrån dina egna 
intressen, eller välja kurser som ger meritpoäng (matematik, moderna språk och engelska). 



Yrkesprogram 
Yrkesprogram passar dig som vill komma in på arbetsmarknaden inom en viss bransch direkt efter 
gymnasiet. I utbildningen ingår praktik och flera kurser är av praktisk karaktär. 

Alla skolor som har yrkesprogram erbjuder ett tillvalspaket som ger grundläggande 
högskolebehörighet. Genom att välja till det får du även högskolebehörighet från ett yrkesprogram.  

Vi har inga yrkesprogram på Skvadern men flera andra skolor i kommunen har det. Om du tror att ett 
yrkesprogram kan passa dig får du information på respektive skola. 

Att läsa vidare efter gymnasiet 
Grundläggande behörighet för att söka vidare till högskola/universitet innebär att du har läst ett 
högskoleförberedande program eller yrkesprogram med behörighetskurser. Du måste ha minst 
betyget E i kurser motsvarande 2250p av programmets totalt 2500 poäng. Några kurser kräver 
lägst E för högskolebehörighet: Matematik 1, Engelska 5 och 6 samt Svenska 1, 2 och 3. (I de här 
kurserna får du alltså inte ha F.) Du måste även ha ett gjort ett godkänt gymnasiearbete, vilket du 
gör i årskurs 3.  

Universitet och högskola 
När du söker in till högskola/universitet behöver du grundläggande behörighet men ofta även 
särskild behörighet. Då du har läst de kurser som du behöver är du behörig att söka. Det är med 
dina betyg du ”tävlar” med andra om platserna.  Det finns många utbildningar som endast kräver 
grundläggande behörighet.

Yrkeshögskola 
Utbildningarna på yrkeshögskolor är anpassade efter arbetsmarknaden och är inriktade mot ett speci-
fikt yrke. 

Det krävs grundläggande behörighet och ibland särskild arbetslivserfarenhet eller särskilda kurser.  

Kungsvägen 21, 856 40 Sundsvall
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