Här kommer en sammanställning av de vanligaste frågorna vi brukar få

Vilka program och inriktningar finns på Nacka Gymnasium?
Listan på program och inriktningar ser du till vänster.

Går det att se vilka kurser man läser på programmen?
Du hittar vilka kurser som ingår i programmet i vår utbildningskatalog.

Hur många elever går det på skolan?
Det går ca 2300 elever på Nacka gymnasium.

Hur många elever är det i varje klass?
På våra högskoleförberedande program går det 32 elever i
varje klass. På EE är det 17 elever i varje klass och på BA är
det 20 elever i varje klass. När elever på yrkesprogrammen
läser gymnasiegemensamma kurser (tex svenska och matematik) är grupperna större.

Vilken antagningspoäng är det till de olika programmen?
Antagningsstatistik för tidigare läsår finns på vår hemsida.

Om man kommer in på ett program kan man byta till ett
annat program/utbildning när skolan börjat?
Vi följer gymnasieantagningens reservlista och när och om
det uppstår ledig plats är det ungdomar som finns på reservlistan som erbjuds plats. I ett senare skede kan Nacka gymnasium frångå Gymnasieantagningens reservlista och göra en
helhetsbedömning vid tillsättning av ledig plats. Elever, både
elever på Nacka gymnasium och från andra skolor, som inte
funnits med på Gymnasieantagningens reservlista ges from
skolstart möjlighet att skicka in en digital intresseanmälan.
Ungdomar som redan går på Nacka gymnasium hanteras på
samma villkor som externa sökande. Vid tillsättning av plats
tittar vi på sökandes meritvärde samt att sökande har ett
kursupplägg som stämmer överens med sökt utbildning.
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Kan man skugga en elev, prov-gå en dag, ”elev för en dag”?
Vi har inte möjlighet att erbjuda prova-på-dagar och dyl. Vi har dock planerade informationskvällar. Besök vår hemsida för mer information.

Vilka individuella val erbjuder ni?
Nacka gymnasium är en stor skola och har ett stort antal kurser att erbjuda inom det individuella valet. Utbudet kan
förändras men om du vill se vilka kurser som våra nuvarande elever kunde välja inför detta läsår kan du gå in på vår
hemsida under fliken Skolinfo > Studievägledning på Nacka gymnasium > Individuellt val. Vi garanterar kurser som
ger meritpoäng och vi har ett stort utbud av behörighetsgivande kurser.

Vilka moderna språk kan man läsa hos er?
Vi erbjuder franska, spanska och tyska.

Kan man läsa modersmål på gymnasiet?
Du ansöker till modersmål inom ramen av det individuella valet och vi kan inte garantera att kurs startar. För att en
modersmålskurs ska starta krävs att minst fem gymnasieelever från någon av de kommunala gymnasieskolorna i
Nacka kommun har valt kursen. Individuellt val söker du inför år 2 eller år 3, beroende på vilket program och inriktning du går.

Hur många av er lärare är behöriga?
95,7 % av lärarna är behöriga.

Genomströmning – hur många av de ungdomar som börjar avslutar med en examen?
94,1 % av våra elever har examen inom 3 år (Jmfr 77,8 % i hela landet)

Är maten god?
Fråga våra elever. Vi vet att de kommer att svara Ja.

Har ni matsal?
Ja

Hur ser schemat ut?
Du kan se exempel på scheman på vår hemsida.

När börjar man och när slutar man?
Titta på våra scheman (ovan).
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Kommer ni ha öppet hus?
I år kommer vi ha digitala programinformationskvällar i januari och februari. Tiderna står på vår hemsida.

Har ni idrottshall?
Ja, Nacka gymnasium har tillgång till flera idrottshallar.

Har ni något särskilt pedagogiskt upplägg?
Upplägg varierar på programmen.

Har ni läroböcker?
Vi har både digitala och fysiska läromedel. Vi har för närvarande 60 000 läroböcker på skolan.

Får man en dator?
Vi tillhandahåller en Chromebook till alla elever. På vissa program har eleverna en bärbar PC.

Vilken hjälp får man om man har dyslexi?
Skolan har en egen dyslexi-pedagog som hjälper dig med hjälpmedel.

Får man SL-kort?
Ja.
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