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PLATS FÖR PERSONLIGHET
Alla vill vi hitta vår väg i livet, det som motiverar oss
och det som ger oss en möjlighet att göra skillnad; för
oss själva, våra närmaste och vår omgivning. Kanske
vågar vi inte säga det högt, kanske vet vi inte riktigt
vad vi vill eller så vet vi vad vi vill, men inte hur vi ska
gå till väga?
På CyberGymnasiet ser våra engagerade och
kompetenta pedagoger till att du får vara dig själv.
Vi hjälper dig att hitta din väg in i framtiden genom
inriktad undervisning och spännande samarbeten
med verkligheten utanför skolan.
Du är unik och det unika med CyberGymnasiet
är att vi hjälper dig att ta vara på alla dina bästa
egenskaper. Det finns bara en du och det finns
bara ett CyberGymnasiet.
Tillsammans skapar vi plats för din personlighet.
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LÄRANDE FRI TID
– aktiviteter efter skoltid
Vi vet att skolan är så mycket mer än en plats för lärande,
det är även en viktig mötesplats där du träffar både nya
och gamla kompisar. Lärande Fri Tid är unikt för CyberGymnasiet. Här får du möjlighet att delta i aktiviteter efter
skoltid, träffa nya vänner från andra program och få hjälp
med dina studier eller lära dig något helt nytt.
Vi erbjuder aktiviteter direkt kopplade till skolan, såsom
studiehjälp och matematikstuga, men ägnar oss även åt
kreativa, roliga och nyttiga aktiviteter inom allt möjligt,
från musik, film och spel till dans, MMA och yoga.
Det är en unik möjlighet för dig att få ut mer av din gymnasietid, att umgås med elever från olika program och
bildas i sådant som rör livet både i och utanför skolan.
Lärande Fri Tid är till för att ge dig ett friare
utrymme på skolan, där du får utlopp
för dina passioner och själv får vara
med och forma upplägget.
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CyberGymnasiet

en sKola för alla
TRYGGHET OCH STUDIERO
För oss är det viktigt att alla elever känner sig trygga på vår skola. Det
ska vara en inkluderande plats där man kan vara sig själv och utvecklas på
bästa möjliga sätt, utifrån sina egna behov och förutsättningar. Därför har vi
höga krav på studiero och sätter din trivsel i första hand.

ENGAGERAD PERSONAL
På vår skola arbetar rektor, lärare, mentorer och elevhälsoteam tillsammans
för att du ska uppleva din utbildning som meningsfull. Vi engagerar oss i dig
som elev och hjälper dig nå dit du vill, utifrån just dina behov och ambitioner.
Du är helt enkelt omgiven av människor som bryr sig, och som tycker det är
viktigt att du når dina mål.

PEDAGOGIK SOM FÖRBEREDER INFÖR
YRKESLIV ELLER VIDARE STUDIER
För att kunna lära sig saker behöver man utmana sig själv, men också ha
roligt. På vår skola arbetar duktiga lärare som ser till att undervisningen är
varierad, intressant och spännande. Vår pedagogik förbereder våra elever
inför yrkeslivet eller vidare studier som väntar efter gymnasiet.
På de yrkesförberedande programmen har lärarna branscherfarenhet och
delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter från arbetslivet för att
du ska lyckas på bästa möjliga sätt. Hos oss arbetar bland annat ingenjörer,
musiker och artister, musikproducenter, fotografer, konstnärer, IT-tekniker
och frisörer.
På våra studieförberedande program arbetar lärare som är väl insatta i vad
du behöver lära dig inför vidare studier på högskola eller universitet. Dessutom har vi en ljus och stor salong, välutrustade laboratorium, bibliotek,
medieredaktion, ateljér och musikstudios där du får kombinera teori och
praktik. Därför kan du vara helt säker på att du får en bra grund att stå på
inför framtiden, oavsett om du vill börja jobba direkt eller fortsätta studera.
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9

EKONOMIPROGRAMMET (EK)

Ekonomi
Vägen till företaget

Högskoleförberedande

200

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250 p

Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande och många
som sedan läser juridik, ekonomi och statsvetenskap på
universitet eller högskolor börjar här. Samt idigt ger programmet
dig möjlighet att jobba inom ekonomibranschen direkt efter
studenten.

Religionskunskap 1

Få en inblick i näringslivet och knyt kontakter med
representanter från olika branscher.
Gör studiebesök på olika företag och statliga instanser.

Företagande

valbara poäng

På Ekonomiprogrammet på CyberGymnasiet lär du dig hur
ekonomi f ungerar, hur du kan påverka samhället och vilka lagar
som gäller. Hos oss läser du både juridik och företagsekonomi
från start, på så sätt får du tid och utrymme att sätta dig in i
ämnena ordentligt.

Utveckla och testa dina företagsidéer genom att driva ett
eget UF-företag.

Profil

Inriktning: Ekonomi

Engelska 5, 6

200

Historia 1b

100

Idrott och Hälsa 1

100

Matematik 1b, 2b

200

Naturkunskap 1b

100

Vill du lära dig hur man startar och driver ett företag? Vill du lära dig hur man
marknadsför en produkt? Intresserar du dig för hur ekonomin påverkar samhället
och hur man blir en bra ledare?
Vår profil Företagande vänder sig till dig som vill få kunskaper om hur svenska
och internationella företag arbetar för att nå framgångar och hur man tänker ur
ett företagsekonomiskt perspektiv. Du kommer att få lära dig att starta och driva
ett företag enligt konceptet UF (Ung Företagsamhet). Du får praktisk erfarenhet
av företagande och har möjlighet att knyta ovärderliga kontakter för framtiden.
Du kommer dessutom att få lära dig om företagens roll i samhället.
Utbildningen passar dig som vill lära dig starta ett eget företag eller arbeta
inom näringslivet. Du kommer att läsa kurser inom företagsekonomi, marknadsföring och entreprenörskap och lära dig grunderna i att driva ett företag – från
den första idén till det färdiga företaget. Profilen passar dig som vill studera
vidare till civilekonom, revisor, entreprenör eller marknadsförare.

50

Samhällskunskap 1b, 2

200

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

300

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 p
Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

50

INRIKTNING EKONOMI 300 p
Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Inriktning

300

p

Programfördjupning

300

p

Programfördjupning (Företagande)* 300 p

Karriärmöjligheter: ekonom, advokat, kriminolog,
revisor, mäklare, entreprenör, statsvetare, åklagare,
polis, marknadsförare.

Marknadsföring

100

Ledarskap och organisation

100

Företagsekonomi-specialisering

100

Profil

Inriktning: Juridik

Kriminologi
Är du intresserad av att lära dig om vad som är rätt och fel enligt lagen? Har du
funderat på varför vissa brott ökar och vilka straff som finns i Sverige och övriga
världen? Vill du lära dig hur man kan hjälpa företagare och privatpersoner med
juridiska problem?
Vår profil Kriminologi vänder sig till dig som är intresserad av hur rättssystem
och lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv, och vilka rättigheter och skyldigheter
privatpersonen, företagaren och samhällsmedborgaren har. Du kommer att få
lära dig vilka lagar som styr vårt land, vilken betydelse de har i ett demokratiskt
samhälle och hur de påverkas av internationell rätt. Du kommer även att få kunskap
om varför vissa brott ökar, vilka straff som finns och hur en rättegång går till.
Utbildningen passar dig som vill lära dig om hur man analyserar och
bedömer olika juridiska fall. Du kommer att läsa kurser inom ekonomi,
juridik och kriminologi och du kommer att bli väl förberedd för högskolestudier
och kan studera till advokat, åklagare, polis eller statsvetare.

INRIKTNING JURIDIK 300 p
Filosofi 1

50

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Psykologi 2 a

50

Programfördjupning (Kriminologi)* 300 p
Entreprenörskap och företagande

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering (kriminologi)

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering (straffrätt)

100

ÖVRIGT 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200
Inriktning

* Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som får
erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida utbildningskrav.
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300

p

Programfördjupning

300

p
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EL- och energiprogrammet (EE)

EL & ENERGI
Kompetensen alla efterfrågar
Om du är intresserad av en utbildning som gör dig eftertraktad
på arbetsmarknaden och ger dig internationell specialistkunskap,
så är El- och energiprogrammet något för dig. Detta yrkesprogram
gör dig till färdig nätverkstekniker eller webbutvecklare, då du
fördjupar dina kunskaper inom dator- och kommunikationsteknik
genom både teoretisk och praktisk undervisning i klassrummet
och i skolans eget datalabb. Under din APL (arbetsplatsförlagt
lärande) får du ta med dina kunskaper ut i verkligheten och får
möjlighet att praktisera på riktiga arbetsplatser under sammanlagt
15 veckor. Det innebär att du har både arbetslivserfarenhet och
ett brett kontaktnät i branschen redan när du tar studenten.
Profil som erbjuder eftertraktad specialistkunskap.
Direktkontakt med branschen under APL.
Arbeta som konsult med skarpa uppdrag inom ”CyberConsulting”,
där du får riktiga uppdrag av externa parter/företag.

Karriärmöjligheter: nätverkstekniker, tekniksäljare, supporteller servicetekniker, egenföretagare, PLC-programmerare,
larm- och automationstekniker.

Yrkesförberedande/
Högskoleförberedande

200
valbara poäng

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN* 600 p
Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och 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
Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100

INRIKTNING DATOR- OCH KOMM.TEKNIK 400 p
Dator- och nätverksteknik

100

Elektronik och mikrodatorteknik

100

Kommunikationsnät 1

100

Nätverksteknik

100

Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik

Programfördjupning (Nätverkstekniker)** 800 p
Webbutveckling 1

100

Cad 1/Cad 2

100

Kommunikationsnät 2

100

Nätverkssäkerhet

100

Nätverksadministration

100

Support och hemservice

100

Nätverksteknologier

100

Digital kommunikationsteknik

100

ÖVRIGT 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET 300 p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 6

100

Profil

Nätverkstekniker
Bygg framtidens mobila nät över hela världen. Det nya 5G-nätet öppnar upp
för mängder av nya möjligheter, innovationer och lösningar för både människor,
företag och samhälle. Nätet byggs ut över hela världen och det finns en stor efterfrågan på kompetenta nätverkstekniker med specialistkunskap inom 5G.
Som färdig tekniker kommer ditt arbete att bestå av service, implementering
och underhåll av det mobila nätet. Under din APL kommer du bland annat få lära
dig att bygga, utföra service och reparera basstationer. Eftersom en stor del av
yrket kretsar kring 5G-master kommer du få möjlighet att genomgå en klättringskurs under utbildningen och få den klättringslicens som du behöver för ditt
framtida arbete. Du får även möjlighet att arbeta på NOC (Network Operations
Center), där du lär dig att övervaka det mobila nätet. Inriktningen Nätverks
tekniker gör dig till en del av ett stort och viktigt gäng som bygger ut framtidens
nät över hela världen och du kommer att kunna hitta arbetsmöjligheter långt
utanför Sveriges gränser.

Inriktning

400

p

Programfördjupning

800

p

* Med reservation för ändringar, justeras utefter Skolverkets riktlinjer.
Se hemsidan för fullständig poängplan.
** Programfördjupning. Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan,
utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
På El- och energiprogrammet får du APL vilket ger dig chansen att prova
på ditt yrke redan i gymnasiet. APL sker kontinuerligt under året med några
dagar i veckan.
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ESTETISKA PROGRAMMET (ES)

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 p

estet
Utveckla din kreativitet
Estetiska programmet ger dig utrymme att utveckla din kreativitet
samtidigt som du läser kurser som ger högskolebehörighet. Du
får lära dig att filma och fota, skapa musik och utvecklas inom
grafisk formgivning. Efter studenten har du behörighet att
söka dig vidare till högre utbildningar inom både estetiska,
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen.
I CyberGymnasiets välutrustade ateljéer, musikstudior,
ensembler um och medieredaktion får eleverna utforska olika
kreativa uttryckssätt. Skolans centrala läge gör det lätt för
klasserna att ta del av Stockholms stora kulturutbud.
Material och utrustning som håller branschstandard
i välutrustade lokaler.
Undervisas av meriterade och yrkeserfarna lärare.

Profil

Inriktning: Bild och formgivning

Engelska 5, 6

200

Historia 1b

100

Historia 2b – kultur

100

Idrott och 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

Konst och design

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 150 p
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

100
50

INRIKTNING BILD OCH FORMGIVNING 400 p
Bild och form 1b

100

Bild

100

Form

100

Bildteori

100

Inriktning

400

Programfördjupning

p

500

p

Programfördjupning (Konst och design)* 500 p
Grafisk illustration

100

Design 1/2

200

Specialisering bild**

100

Specialisering form**

100

Profil

Inriktning: Estetik och media

Digital media
Inriktningen Estetik och Media ger dig praktisk kunskap i hur du använder
branschens utrustning och programvaror. Parallellt fördjupar du dig i hur du skapar
berättelser som berör och kommunikation som når fram.
Undervisningen bedrivs av lärare med bred yrkeserfarenhet inom kultur
och media, som vet vad som krävs för att skapa framgångsrika medieprojekt.
Du filmar, fotograferar och skapar grafik, inom den här profilen. Du tränar också
på research, idéskapande, projektarbete och reflektion.
Din elevdator innehåller ett komplett Adobe CC-paket så att du lär dig de
program som används inom branschen. I skolans foto- och filmstudio finns
kameror, ritplattor och annan utrustning till ditt förfogande.

INRIKTNING ESTETIK OCH MEDIA 400 p
Digitalt skapande 1

100

Medieproduktion 1, 2

200

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

Programfördjupning (Digital media)* 500 p

En eftertraktad estetlinje där varje elev blir sedd och får
utrymme att hitta sin egen konstnärliga röst.

Fotografisk bild 1, 2

200

Film- och TV-produktion 1, 2

200

Grafisk kommunikation 1

100

INRIKTNING MUSIK 400 p

Karriärmöjligheter: musikproducent, låtskrivare, artist,
musiker, designer, konstnär, fotograf, filmproducent, grafisk
formgivare, reklamare, kommunikatör.

Ensemble med körsång

200

Instrument eller sång 1

100

Gehörs- och musiklära 1

100

Programfördjupning (Beats)* 500 p
Bruksspel och ackompanjemang

100

Musikproduktion 1

100

Digitalt skapande

100

Instrument eller sång (gruppnivå)

100

Musikproduktion 2

100

Inriktning

400

Programfördjupning

p

500

p

Profil

Inriktning: Musik

Beats

ÖVRIGT 300 p

Högskoleförberedande

Gymnasiearbete

100

200

Individuellt val

200

valbara poäng

* Kurserna i fördjupningarna väljs av
skolan, utifrån de kurser som får
erbjudas enligt Skolverket, för att
möta framtida utbildningskrav.
** D enna kurs läses inom kursen
Bild- och formspecialisering.
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Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom konst-, form- och designområdet.
Under skoltiden kommer din förmåga till kreativitet, idéformulering, gestaltning
och konstnärligt uttryck utvecklas. Här kommer du att hitta ditt formspråk och
din egen konstnärliga identitet.
Undervisningens fokus inom den här profilen ligger på den konstnärliga traditionen och du kommer att arbeta i en mängd olika material och tekniker. Inom
måleriet kommer du att få utforska olja, akvarell och akryl, och du kommer även
skulptera i lera och gips samt teckna i kol och blyerts. Undervisningen sker i ljusa,
rymliga ateljéer och en välutrustad keramikverkstad som du även har tillgång till
efter lektionstid.
Utbildningen erbjuder även kunskaper i att tolka och reflektera över visuella
uttryck ur olika perspektiv samt studiebesök till muséer och utställningar. Eleverna anordnar egna utställningar varje år under sin tid på skolan.

Inriktning

400

Programfördjupning

p

500

På inriktningen får eleven möjlighet att utvecklas som musiker, artist, producent
och låtskrivare. Tillsammans med engagerade lärare som har lång erfarenhet
från alla delar av musikbranschen fördjupar du dig i sång, piano, gitarr, bas,
trummor eller musikproduktion. Skolan har också flera ensemblesalar och
musikstudior med inspelningsutrustning som eleverna har tillgång till även
utanför lektionstid.
Parallellt med undervisning i ditt huvudinstrument kommer du inom den här
profilen att läsa att läsa kurser i bland annat ensemble, musikproduktion och
gehörs- och musiklära. Under hela skoltiden uppträder eleverna kontinuerligt
både på och utanför skolan. Årskurs 3 avslutas med att eleverna skriver och
komponerar en musikal som sätts upp på en teater.

p
15

HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR (HV)

HANTVERK

200

För de sociala och kreativa

Yrkesförberedande/
Högskoleförberedande

På Hantverksprogrammet kommer du utveckla ditt estetiska öga,
din skicklighet, hur du bemöter människor och får dem att känna
sig trygga samt hur du lyfter fram det bästa hos varje person.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN* 600 p

Gör praktik på salong redan under årskurs 1.

Skolan har en välutrustad salong med en egen kundmottagning.

valbara poäng

Engelska 5
Historia 1a1

100
50

Idrott och 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

Få ett eget professionellt frisörkit som du får behålla efter
avslutade studier.

Entreprenörskap

100

Hantverk – introduktion

200

Tradition och utveckling

100

INRIKTNING FRISÖR 300 p
Frisör 1

200

Material och Miljö

100

Programfördjupning (Frisör)** 900 p

Karriärmöjligheter: frisör

Frisör 2

200

Frisör 3

200

Frisör 4

200

Frisör 5

200

Profil

Frisör 6a/Svenska 2

100

Frisör

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Är du social och intresserad av att arbeta med människor? Vill du få folk att
känna sig trygga och lyfta fram det bästa hos varje person? Vill du utveckla
ditt estetiska öga och din skicklighet?
I CyberGymnasiets salong kommer du lära dig att klippa, färga och permanenta. Med verktyg som sax, fön och värmetänger kommer du skapa nya former,
vackra uppsättningar och kanske styla ett och annat skägg.
Frisörinriktningen passar dig som tycker om sociala kontakter och att skapa
något utifrån olika förutsättningar. Du ges möjlighet att följa trender och anpassa
dig till nya metoder och tekniker. Utbildningen är ett yrkesprogram, men det
finns möjlighet att välja till kurser för allmän högskolebehörighet.

ÖVRIGT 300 p

GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET 300 p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 6

100

* Med reservation för ändringar, justeras utefter Skolverkets riktlinjer.
Se hemsidan för fullständig poängplan.

Inriktning: Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Inriktning

300

p

Programfördjupning

900

p

** Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som
får erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida branschkrav.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

16

APL ger dig chansen att se hur det är att arbeta som frisör, barberare och hår- och
makeupstylist redan i gymnasiet. Under 15 veckor kommer du att vara på en
salong, handledas av en erfaren frisör och utvecklas både professionellt och som
individ. CyberGymnasiet har valt att börja med APL redan i ettan, och under
tvåan och trean kommer du vara ute på salong en dag i veckan.
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HUMANISTISKA PROGRAMMET (HU)

HUMANIST
Språk är nyckeln till världen
Du som väljer CyberGymnasiets Humanistiska program kan
läsa franska, italienska, japanska, koreanska, spanska eller
tyska. Det stora utbudet är unikt i Stockholm och skapar
förutsättningar för dig att förstå kulturer över hela världen.
Programmet fokuserar på de humanistiska ämnena och om du
väljer till matematik får du en ännu bredare behörighet. Som
elev kommer du att få en fördjupad kunskap om hur civilisationer
och kulturer har vuxit fram och hur de knyts samman över
tid och rum. Efter studenten är du förberedd och behörig att
studera de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena
på universitet och högskolor i Sverige och i världen.

Högskoleförberedande

200

Är du nyfiken på varför vi lever som vi gör? Undrar du vilka idéer och kulturer det
är som skapat det samhälle vi lever i idag? Vill du veta mer om hur kultur påverkar människor och hur människor skapar kultur?
Vår profil Kultur vänder sig till dig som vill få fördjupad kunskap om hur
civilisationer och kulturer över hela världen har vuxit fram och hur de knyts
samman. Eftersom skolan ligger centralt får du tillgång till Stockholms rika
kulturliv. Du kommer att besöka muséer, gå på teater och se utställningar. På
CyberGymnasiet arbetar vi tematiskt och på så vis får du en förståelse för hur
de olika ämnena är sammanlänkade. I kursen Humanistisk och samhälls
vetenskaplig specialisering fördjupar du dig i europeisk kultur och kursen
avslutas med en studieresa till Rom.
Utbildningen passar dig som vill fördjupa dig inom idéhistoria, filosofi, litteratur
vetenskap, konst och arkitektur. Du kommer att bli väl förberedd och behörig att
studera de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena på universitet och
högskolor i Sverige och i världen. Om du väljer att läsa mer matematik får du
ännu bredare behörighet. Profilen passar dig som vill studera vidare till arkeolog,
historiker, journalist, lärare, museipersonal, redaktör eller socionom.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 p
Engelska 5, 6

200

Historia 1b

100

Historia 2b – kultur

100

Idrott och 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
Filosofi 1

50
200

Åk på studieresa utomlands.

Människans språk 1

100

Stort språkutbud med japanska, koreanska, italienska, franska,
spanska och tyska.

INRIKTNING KULTUR 400 p
Filosofi 2

400

Programfördjupning

300

p

50
100

Samtida kulturuttryck

100

Psykologi 1

Inriktning

p

Kultur- och idéhistoria

Litteratur

Karriärmöjligheter: historiker, journalist, lärare, redaktör,
socionom, språkvetare, tolk.

Kultur

valbara poäng

Moderna språk

Mängder av spännande kulturmöten och studiebesök.

Profil

Inriktning: Kultur

50
100

Profil

Inriktning: Språk

Språk

Programfördjupning* 300 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering

100

Retorik

100

Engelska 7

100

INRIKTNING SPRÅK 400 p
Latin – Språk och kultur

100

Språk

300

Programfördjupning* 300 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering (Rom-resa)

100

Retorik

100

Engelska 7

100

ÖVRIGT 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

* Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som får
erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida utbildningskrav.
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Inriktning

400

p

Programfördjupning

300

Är du intresserad av språk? Tycker du om att uttrycka dig i tal och skrift? Skulle
du vilja ha möjlighet att lära dig spännande språk som koreanska, japanska,
italienska, ryska och arabiska som moderna språk, eller kanske fördjupa dina
kunskaper i spanska, franska eller tyska?
Vår profil Språk vänder sig till dig som vill lära dig mer om sambandet mellan
språk, kultur och samhälle. Du kommer att få utveckla din språkliga säkerhet och
kreativitet. Vi erbjuder ett stort och unikt utbud av språk och dessutom läser alla
som väljer profilen även latin. Språkstudierna, inte minst i latin, ger dig ett ökat
ordförråd samt större förståelse för kulturer och deras ursprung – vilket är
kunskap som skapar en stabil grund inför framtida studier. I kursen Humanistisk
och samhällsvetenskaplig specialisering fördjupar du dig i europeisk kultur och
kursen avslutas med en studieresa till Rom.
Utbildningen passar dig som är intresserad av och vill ha fördjupade
kunskaper om språk. Du kommer att bli väl förberedd och behörig att studera
de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena på universitet och hög
skolor i Sverige och i världen. Om du väljer att läsa mer matematik får du ännu
bredare behörighet. Profilen passar dig som vill studera vidare till eller jobba
som guide, journalist, lärare, redaktör, språkvetare, tolk eller översättare.

p
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA)

Natur
Öppnar dörrarna till din framtid
Vill du ha så många vägar öppna som möjligt efter studenten
och g illar utmaningar är det Naturvetenskapsprogrammet du
ska välja. Programmet som ger dig behörighet att söka alla
utbildningar på universitetet.

Högskoleförberedande

200
valbara poäng

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 p
Engelska 5, 6

200

Historia 1b

100

Idrott och Hälsa 1

100

Matematik 1c, 2c, 3c

300

Religionskunskap 1

50

Välutrustat laboratorium med utrymme för spännande
experiment.

Samhällskunskap 1b

100

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

300

Matematiksamarbeten med Kungliga Tekniska Högskolan och
Stockholms Universitet.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 450 p

Åk på studieresa i Sverige.

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Inriktning: Naturvetenskap
Profil

Medicin
Hur botar vi framtidens sjukdomar? Är virus och bakterier ett hot mot mänskligheten?
Vår profil Medicin vänder sig till dig som är nyfiken på hur människokroppen
fungerar med utgångspunkt i fysiologi och genetik. Du kommer även att få lära dig hur
människor, djur och natur lever i symbios och är beroende av varandra för att överleva.
Du kommer också att få kunskap om olika virus och bakterier och hur dessa kan bli ett
hot mot mänskligheten. Du kommer även att få utveckla dina kunskaper om kemins och
fysikens lagar, som handlar om varför världen ser ut som den gör. Spännande experiment
och laborationer är centrala inslag i utbildningen.
Utbildningen passar dig som vill ha en bred utbildning där du får fördjupa dina
medicinska kunskaper. Du kommer att få lära dig att analysera, värdera och ta
ställning ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Profilen passar dig som vill studera
vidare till läkare, forskare, biolog, tandläkare, farmaceut eller sjuksköterska.

Inriktning

400

p

Programfördjupning

200

p

INRIKTNING NATURVETENSKAP 400 p

Karriärmöjligheter: läkare, ingenjör, arkitekt, advokat,
pharmaceut, apotekare, radiolog, sjuksköterska.

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Programfördjupning (Medicin)* 200 p
Bioteknik

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

ÖVRIGT 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

* Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som får
erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida utbildningskrav.
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)

SAMHÄLLE
Nycklarna till morgondagen

Högskoleförberedande

200

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 p

Kommunikation är en röd tråd genom hela gymnasieutbildningen och du kommer att tränas i att uttrycka dig i tal och
skrift samt i olika presentationsverktyg. Du kommer även
utveckla din källkritiska förmåga under hela programmet
vilket är en god förberedelse för resten av livet.

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

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

300

Engelska 5, 6

200

Historia 1b

100

Idrott och Hälsa 1

100

Matematik 1b, 2b

200

Naturkunskap 1b

100

Filosofi 1

50
200

Psykologi 1

50

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP 450 p

Inriktning

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

Möjlighet att läsa fördjupningskurser inom kriminologi och politik.

Är du nyfiken på varför människor tänker, känner och beter sig som de gör?
Funderar du på varför vissa blir kriminella eller hur en seriemördare tänker?
Intresserar du dig för hur och varför vi påverkas av vår omgivning och det
samhälle vi lever i?
Vår profil Kriminologi vänder sig till dig som vill förstå och lära dig hur människan
agerar, tänker och känner i olika situationer. Du kommer att få lära dig om människors
socialisation, utveckling och samspel i olika sammanhang. Utbildningen fokuserar
på hur människan fungerar och varför vi utför vissa handlingar. Du kommer att få
lära dig att förstå och förklara ditt och andras beteende.
Utbildningen passar dig som vill arbeta med människor på olika sätt. Den
ger dig också en bra grund för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga
området. Du kommer att läsa kurser inom psykologi, sociologi och kriminologi.
Profilen passar dig som vill studera vidare till psykolog, socionom, lärare eller polis.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 300 p
Moderna språk

Arbeta med tvärvetenskapliga temaprojekt som bland annat
behandlar makt, informationssamhället och rättvisefrågor.

Kriminologi

valbara poäng

Kunskap om människor, deras livsvillkor, samhällena de lever
i och strukturerna de skapar är centrala delar på Samhälls
vetenskapsprogrammet på CyberGymnasiet. Det är en bred
utbildning som syftar till att öka och fördjupa din förståelse för
aktuella skeenden och deras historiska rötter.

Studiebesök till domstolar, riksdag och muséer.

Profil

Inriktning: Beteendevetenskap

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

450

p

Programfördjupning

300

p

Programfördjupning (Kriminologi)* 300 p

Karriärmöjligheter: jurist, psykolog, statsvetare,
forskare, lärare, polis, socionom, journalist, samhällsvetare,
samhällsanalytiker.

Kriminologi (Humanstisk och
samhällsvetenskaplig specialisering)

100

Straffrätt (Humanstisk och
samhällsvetenskaplig specialisering)

100

Rättspsykologi (Humanstisk och
samhällsvetenskaplig specialisering)

100

Profil

Inriktning: Samhällsvetenskap

Globalt engagemang
Bryr du dig om vad som händer i världen? Undrar du varför konflikter uppstår
och hur krig börjar? Hur bygger man ett hållbart samhälle?
Vår profil Globalt engagemang behandlar samhällsvetenskapliga frågor som
demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Du får en grundläggande
förståelse för vilka drivkrafter människan har som individ, gruppmedlem och
deltagare i en samhällsgemenskap. Du kommer även att utveckla din förmåga att
tillämpa relevanta metoder för att tolka och förstå samband inom samhällsvetenskapliga frågor.
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av samhället – både nationellt
och internationellt – och vill utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden
med ett globalt synsätt. Profilen passar dig som vill studera vidare till exempelvis
polis, journalist, samhällsvetare, samhällsanalytiker, lärare eller jurist.

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP 450 p
Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2, 3

50
200

Programfördjupning (Globalt engagemang)* 300 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering (freds- och konfliktfrågor)

100

Politik och hållbar utveckling

100

Internationella relationer

100

ÖVRIGT 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

* Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som får
erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida utbildningskrav.
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Inriktning

450

p

Programfördjupning

300

p
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TEKNIKPROGRAMMET (TE)
Inriktning

Teknik
För dig som vill bygga framtid
Vill du vara med och skapa en bättre framtid för kommande
generationer? På Teknikprogrammet får du en solid akademisk
grund att stå på för att förverkliga dina idéer. Programmet ger
dig utrymme att fördjupa dig i områden som programmering,
spel- och webbutveckling, design och arkitektur och förbereder
dig inför kommande studier.
Skolan erbjuder också alla elever, oavsett inriktning, möjlighet
att välja matematik 4, fysik 2 eller matematikspecialisering som
individuellt val. Den sistn ämnda är ett samarbete med Kungliga
Tekniska Högskolan och eleverna deltar i föreläsningar där.
Etablerat alumniprogram som erbjuder värdefulla
utbyten med före detta elever.
Matematiksamarbeten med Kungliga Tekniska Högskolan
och Stockholms Universitet.
Studiebesök hos bland annat högskolor, spelföretag
och arkitektkontor.

Karriärmöjligheter: industridesigner, speldesigner,
spelprogrammerare, arkitekt, designer, produktutvecklare,
ingenjör/civilingenjör, produktframtagning, byggnadsingenjör,
stadsplanerare, programmerare, systemutvecklare.

Högskoleförberedande

200
valbara poäng
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1100 p
Engelska 5, 6
200
Historia 1a1
50
Idrott och 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 1 a
150
Kemi 1
100
Teknik 1
150
INRIKTN. DESIGN OCH PROD.UTVECKLING 300 p
Bild och form 1a1
50
CAD 1
50
Design 1
100
Konstruktion 1
100
Programfördjupning (Design)* 400 p
Bild och form 1a2
50
Teknik specialisering
100
Cad 2
50
Design 2
100
Digitalt skapande 1
100
INRIKTN. SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ 300 p
Arkitektur-hus
100
Hållbart samhällsbyggande
100
Byggnadsverk
100
Programfördjupning (Arkitektur)* 400 p
Arkitektur-rum
100
Bild och form 1a1/1a2
100
Cad 1/Cad 2
100
Teknik specialisering
100
INRIKTN. INFO.- OCH MEDIETEKNIK 300 p
Dator- och nätverksteknik
100
Programmering 1
100
Webbutveckling 1

100

Programfördjupning (Spel- och webbutv.)* 400 p
Digitalt skapande 1
100
Digitalt skapande 2/Programmering 2
100
Webbutveckling 2
100
Teknik-specialisering
100
Programfördjupning (AI/Machine Learning)* 400 p
Matematik 4
100
Programmering 2
100
Mikrodatortillämpning
100
Teknik-specialisering

100

ÖVRIGT 300 p
Gymnasiearbete
Individuellt val

100
200

* Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som får
erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida utbildningskrav.

300

p

Inriktning: Design och produktutveckling
Profil

Programfördjupning

400

p

Inriktning: Samhällsbyggande och miljö

Profil

Profil

Design

Arkitektur

Är du intresserad av att utveckla och förbättra produkter, och
skapa funktionell design för både människors och samhällets
behov? Vill du ta industridesign in i framtiden på ett hållbart
och miljövänligt sätt?

Vill du sätta din prägel på framtidens städer och samhälle? Vill
du arbeta för att dina medmänniskor ska få möjlighet till ett eget,
hållbart boende?

Inom profilen Design får du utveckla ditt formspråk i samarbete
med designbyråer med tillfälle att även ställa ut dina produkter.
Du lär dig skapa produkter från idé till färdig produkt med
fokus på funktion, hållbarhet och design utifrån ett miljö
perspektiv. De praktiska momenten gör att du kan bygga en
egen arbetsprovportfolio med både fysiska och digitala modeller,
samtidigt som du får de kunskaper som krävs för att söka till
design- och arkitektskolor. Utbildningen kan exempelvis leda
till yrken som industridesigner, designer, produktutvecklare
och ingenjör/civilingenjör inom maskinteknik, farkostteknik
och produktframtagning.

Inom profilen Arkitektur utvecklar du din förmåga att rita och
konstruera byggnader från idé till färdig modell. Du lär dig bygga
både fysiska och digitala modeller, och utforskar hur du genom
arkitektur förhåller dig till människors olika behov. Du får
förståelse för hur människor, byggnader och platser samspelar,
samtidigt som du övar din tekniska kunskap. Inom profilen får du
skapa din egen arbetsprovportfolio, men får också de kunskaper
som krävs för att söka till arkitektskolor och
ingenjörsutbildningar. Utbildningen kan leda till yrken som
arkitekt, byggnadsingenjör, designer, stads- eller
samhällsplanerare och ingenjör/civilingenjör.

Inriktning: Informations- och medieteknik
Profil

Profil

Spel- och webbutveckling

AI/Machine Learning

Drömmer du om att utveckla spel? Är du nyfiken på hur Virtual
Reality (VR) och Augmented Reality (AR) kommer bli en del av
vår vardag?

Är du fascinerad av maskiners intelligens, och vill lära dig mer
om vad AI och machine kan användas till?

Vår profil Spel- och webbutveckling är för dig som vill ha en
bred utbildning som ger fördjupade kunskaper inom programmering, webbutveckling och nätverksteknik. På utbildningen
får du färdigheter att använda i praktiken när du ska skapa och
utveckla ditt eget drömspel, från idé till färdig produkt. Du
arbetar med AR, VR, Maya och Blender, och utvecklar dina
kunskaper i olika programmeringsspråk.
Utbildningen ger grundläggande behörighet till universitet och
högskolor och passar dig som vill studera vidare inom spel- och
webbutveckling eller till exempelvis civilingenjör, högskole
ingenjör, programmerare eller systemutvecklare. Profilen gör
det också möjligt att arbeta med spel- och webbutveckling
direkt efter gymnasiet.

Denna profil är för dig som vill utveckla dina kunskaper inom AI
(artificiell intelligens), machine learning och programmering. Du
lär dig hur man kan få maskiner att tänka, förstå och känna igen
saker själva, och kommer under utbildningen att få använda dina
nyförvärvade kunskaper för att till exempel bygga en egen självkörande bil. Dessa kunskaper kommer också komma väl till
användning i framtiden och behövs inom flera yrkesområden,
bland annat för självkörande fordon och för robotar som genomför
operationer eller utför hushållssysslor.
Utbildningen passar dig som vill läsa vidare inom machine learning,
AI och programmering och som till exempel vill bli ingenjör eller
forskare inom området.
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VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET (VO)

VÅRD & OMSORG

200

En livsviktig bransch

Yrkesförberedande/
Högskoleförberedande

Vård- och omsorgsprogrammet på CyberGymnasiet är ett
yrkesprogram och riktar sig till dig som vill arbeta inom olika
hälso- och sjukvårdsyrken. Under utbildningen får du läsa kurser
inom akutsjukvård, omvårdnad, medicin och hälsopedagogik.
CyberGymnasiet erbjuder två olika profiler, vilka ska ge dig fördjupad kunskap inom ditt intresseområde. Beroende på vilken
profil du väljer får du lära dig om hur man agerar vid olycksfall
och akuta insjuknanden och hur man uppmärksammar människors
olika behov utifrån biologiska, psykologiska, sociala, existentiella
och kulturella aspekter. Du får helt enkelt gedigna kunskaper
inom en livsviktig bransch.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN** 600 p

Efter utbildningen blir du undersköterska och kan börja jobba
direkt inom vården. Inom utbildningen blir du även högskolebehörig.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Praktiska övningar på riktiga arbetsplatser.
Möjlighet att genomföra din APL (arbetsplatsförlagt lärande)
utomlands hos någon av samarbetspartners.
Möjlighet att arbeta direkt efter utbildningen.

Karriärmöjligheter: intensivvårdssköterska, ambulanssjukvårdare, undersköterska, personlig assistent, arbetsterapeut,
sjuksköterska, barnmorska, apotekstekniker

Profil

Vård- och omsorgsprogrammet

Räddningsmedicin

valbara poäng

Engelska 5
Historia 1a1

100
50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk

Är du intresserad av akutsjukvård och vill lära dig mer om hur man agerar
på en olycksplats? Vill du ha en framtid inom det polisiära, sjukvården
eller räddningstjänsten?
Vår profil Räddningsmedicin vänder sig till dig som är intresserad av akutsjukvård och som vill fördjupa dina kunskaper inom sjukdomslära och den akuta vården
som krävs vid olycksfall och akuta insjuknanden. Du får utvecklas genom praktiska
övningar för att utbildningen ska kännas på riktigt.
Utbildningen passar dig som brinner för akut sjukvård och som vill lära dig hur
man ser patienten utifrån biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter. Du får även utveckla dina kunskaper inom samtalsmetodik, vilket
ökar möjligheterna att kommunicera och arbeta i andra länder.

50
100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 1400 p
Anatomi och fysiologi 1
Anatomi och fysiologi 2

50
50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

100

Inriktning

450

p

Programfördjupning

300

p

Profil

Vård- och omsorgsprogrammet

Hälsa och omsorg
Är du intresserad av att hjälpa och ta hand om människor? Vill du ha ett framtida
jobb som kommer att betyda mycket för många människors välbefinnande?
Vår profil Hälsa och omsorg vänder sig till dig som vill ha en bred utbildning
inom omvårdnad och sjukvård och få en förståelse för vilken skillnad du kan göra
för individer utifrån fysiska och psykologiska faktorer. Du kommer att få lära dig
att förstå människors olika behov och få gedigna kunskaper om hygien och hälsa.
Du kommer också få kunskap om olika läkemedel och deras biverkningar och
hur socialtjänstens lagar och regler fungerar.
Utbildningen passar dig som vill ha en bred utbildning inom vård- och omsorg
och som vill öva praktiskt på lokala arbetsplatser. Du får färdigheter i hur du kan
ge patienter den bästa vården utifrån biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter. Du får även utveckla dina kunskaper inom samtalsmetodik, vilket ökar möjligheterna att kommunicera och arbeta i andra länder.

PROGRAMFÖRDJUPNING (Räddningsmedicin)*** 200 P

Vård- och omsorgsspecialisering

100

Räddningsmedicin

100

PROGRAMFÖRDJUPNING (Hälsa och omsorg)*** 200 P

Friskvård och hälsa eller Svenska 3

100

Vård- och omsorgsspecialisering

100

ÖVRIGT 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET 300 p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 6

100

Inriktning

450

p

26

** Med reservation för ändringar, justeras utefter Skolverkets riktlinjer. Se hemsidan för fullständig poängplan.
****Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida utbildningskrav.

Programfördjupning

300

p

27

STOCK HOLM

PLATS FÖR
PERSONLIGHET

kom på besök

KONTAKT

Öppet hus!

Välkommen att kontakta oss
vid frågor eller funderingar!

Torsdag 1 december, kl. 17:00 – 19:00
Onsdag 18 januari, kl. 17:00 – 19:00
Torsdag 9 februari, kl. 17:00 – 19:00
Torsdag 27 april, kl. 17:00 – 19:00

08-410 410 08
stockholm@cybergymnasiet.se
cybergymnasiet.se

Scanna QR-koden för mer information eller gå in på vår
hemsida: cybergymnasiet.se

GYMNASIEANTAGNINGEN
Box 4404, 102 68 Stockholm
08-580 080 00
www.gyantagningen.se
gyantagningen@storsthlm.se
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Karlbergsvägen

CYBERGYMNASIET
ODENPLAN / STOCKHOLM

VÅRD & OMSORG

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 prova på hur det är att vara elev för en dag, det vill
säga vara med en klass under en hel eller delar av en dag. Kontakta vår studieoch yrkesvägledare om du vill det eller har andra frågor!

www.cybergymnasiet.se

