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Välkommen till oss på
Nacka gymnasium
Nu är det dags för dig att avsluta
din tid i grundskolan och gå
vidare till något helt nytt och
spännande – gymnasiet!

V

i vänder oss till dig som tar dina
studier

på

allvar

och

som

är

beredd att satsa engagemang och

tid under dina tre gymnasieår. I gengäld
erbjuder vi dig en utbildning av hög

Men viktigast av allt är att våra elever är

kreativitet och kompetens, den bredd och

majoritet av alla som går på Nacka gymnasium

kvalitet. På Nacka gymnasium finns den

de möjligheter som krävs för att ge dig en
bra, konkurrenskraftig utbildning och en
god förberedelse både för högskolestudier
och för ett spännande yrkesliv.

Alla rektorer är naturligtvis stolta över sin

skola, men jag har särskilt god anledning
då undersökning efter undersökning visar

att Nacka gymnasium håller mycket hög

väldigt nöjda med oss; en överväldigande

rekommenderar skolan till andra elever.

Det säger mer än något annat om vilken
fantastiskt bra skola vi har!

Ta dig tid att titta igenom katalogen du nu

håller i din hand. Läs om alla de 25 olika
utbildningar vi har att erbjuda. Se efter om vi
har en klass för dig!

kvalitet och sedan lång tid tillbaka ligger i

Gå också gärna in på vår hemsida:

i Stockholmsregionen.

Där hittar du ännu mer information om oss.

topp när det gäller förstahandsansökningar

www.nacka.se/nackagymnasium.

Helen Bejmar
Rektor

Du kan även scanna mig
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Vi ska vara bäst på att vara
gymnasieskola
Ansökan
Du söker till våra utbildningar på webben via Indra –
Gymnasieantagningen i Storstockholm. Nacka gymnasium
har under flera år varit en av regionens mest sökta skolor.
Betyg
Precis som på grundskolan går betygsskalan från F till A. Där
A är det högsta och F är det lägsta betyget. Vi har duktiga
lärare och elever på skolan och nästan hälften av betygen
(46%) är A eller B. Endast 1% av betygen är F.
Grundläggande högskolebehörighet
Gymnasieexamen från högskoleförberedande program
ger grundläggande behörighet till högskolan. På
Nacka gymnasium ges också alla yrkesförberedande
program möjlighet att välja de kurser som krävs för att få
grundläggande högskolebehörighet.
Gymnasieexamen
Efter tre år på Nacka gymnasium tar du den efterlängtade
studentexamen. Du måste vara godkänd i 90% av alla kurser
och får antingen en yrkesexamen eller en högskoleexamen.
Vi når mycket goda resultat och över 95% av våra elever går
ut med en gymnasieexamen att jämföra med rikssnittet på
78%.
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Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet är ett undersökande arbete
i projektform. Det omfattar 100 poäng och är
obligatoriskt på alla program. Varje år har Nacka
gymnasium gymnasiearbeten som prisas nationellt.
Finalplatser i Unga forskare eller olika priser på UFmässan är några exempel.
Individuellt val
Det individuella valet omfattar 200 poäng. Eftersom
vi är en stor skola har vi möjlighet att erbjuda ett
stort antal olika kurser. Detta läsår erbjuder vi över
50 olika kurser och självklart de kurser som ger extra
meritpoäng. Du hittar alla kurser på vår hemsida.
Inriktningar
Varje program kan ha flera olika inriktningar. Vi är
måna om att du ska hitta en utbildning som passar just
dig och anpassar därför utbudet efter efterfrågan. I
år kan du välja bland 25 olika utbildningar.
Meritpoäng
Till de flesta utbildningar inom högskolan kan du
få meritpoäng för fördjupningskurser i moderna
språk, engelska och matematik. Du kan maximalt få
2.5 meritpoäng som adderas till ditt jämförelsetal.
Hos oss kan du självklart läsa de kurser som ger just
dig meritpoäng.

Därför ska du välja en stor skola

Under dina tre gymnasieår vill du få bra
undervisning, men också en stimulerande och
trygg miljö.
På Nacka gymnasium får du allt detta – och
utbildning för framgång i en föränderlig värld,
där kunskaper betyder mer än någonsin.

En mötesplats
På Nacka gymnasium möts varje dag 2200 elever
från över 100 olika grundskolor, vilket gör oss till
en av landets största skolor. Målmedvetna elever
som läser någon av de över 20 olika inriktningar
och profiler som skolan erbjuder. Tillsammans med
140 lärare utgör vi en mötesplats där kunskap och
vänskap står i fokus.
Satsning på elevhälsa
Vi har också resurser för en välutvecklad elevhälsa.
Varje dag arbetar kuratorer, skolsköterskor,
studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger
och speciallärare tillsammans med våra lärare för
att främja elevhälsa och lärande, på gruppnivå
och individuellt. Vid behov konsulteras också
skolpsykolog och skolläkare som regelbundet
är på skolan. Hög trygghet och trivsel i olika
undersökningar visar att vi tar elevhälsan på allvar.
Goda resurser
Många elever innebär stordriftsfördelar. Vi har ett av
Sveriges bästa skolbibliotek, välutrustade labbsalar,
specialsalar och idrottsanläggningar, välfungerande
IT-struktur och ett välsmort vaktmästeri, vilka alla
bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna för
elever och lärare att ägna sig åt undervisning och
lärande. Eget skolkök, café och gym bidrar också till
det allmänna välbefinnandet.

Elevkår och elevföreningar
Med över två tusen elever på skolan blir det aldrig tråkigt.
Engagera dig i elevkåren, gå med i en elevförening eller
varför inte starta din egen förening tillsammmans med
dina nya vänner.
Bra lärare
En stor skola innebär många ämneskollegor, vilket
ger meningsfulla erfarenhetsutbyten, inspiration och
ökad arbetsglädje. Lärare lär av varandra och skapar
på så vis god undervisning som kommer alla till del.
Detta är en av anledningarna till att vi har så gott som 100%
legitimerade lärare och högt söktryck till de lärartjänster
som utlyses.
Stort kursutbud
Vi har tack vare vår storlek också möjlighet till ett stort
kursutbud. Vi erbjuder varje år mellan 50 och 60 olika
kurser till ditt individuella val. Ett brett utbud, som ger
möjlighet till spets.
Närhet
Blir man sedd som elev på en stor skola? Ja, det blir
man. Skolan är organiserad i arbetslag som ansvarar för
mellan 50 och 300 elever. Varje klass har två mentorer
som undervisar klassen och som lär känna alla elever väl.
Du får den lilla skolans närhet med den stora skolans
resurser. Det bästa av två världar med andra ord.
En stor skola har möjligheter och resurser som är svåra att
finna på den lilla skolan. Därför ska du välja en stor skola.
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Våra program

Bygg och anläggning

Ekonomi				

Byggyrket är variationsrikt och fritt. Du kan arbeta
både inomhus och utomhus, i byggföretag eller med
servicearbeten.
Som byggnadsarbetare skapar du bestående värden
för framtiden!
På byggprogrammet får du en bred orientering om
byggprocessen och grundläggande kunskaper inom
nybyggnad, ombyggnad och anläggning. Den största
delen av utbildningen sker i byggsalen på skolan och
hos olika byggföretag.

Ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare studier
vid universitet och högskola, främst inom ekonomi,
juridik och samhällsvetenskap.
Du lär dig grunderna i företagsekonomi, nationalekonomi, entreprenörskap och juridik.
På ekonomiprogrammet studerar du hur samhällets
resurser ska användas på bästa sätt, hur ett företag
är organiserat och hur det svenska rättsväsendet
fungerar.

El och energi			

Introduktion			

Är du intresserad av ett arbete med teknisk inriktning,
där det krävs noggrannhet och servicekänsla? Då är eloch energiprogrammet det rätta.
El- och energiprogrammet har utvecklats mycket
de senaste åren, tack vare den snabba teknik- och
datorutvecklingen.
Samhället blir allt mer elberoende, helt nya produkter
och system ser dagens ljus. Det skapas intelligenta
hus och IP-telefoni, avancerade styrsystem används i
industrin och ef terfrågan på larmsystem ökar.

Saknar du behörighet till gymnasiet? På våra
introduktionsprogram får du en individuell studieplan,
anpassad ef ter vilka ämnen du saknar.
Introduktionsprogrammen är till för dig som ännu
inte är behörig att söka till nationella program i
gymnasieskolan.
På Nacka gymnasium erbjuder vi två olika
introduktionsprogram: Individuellt alternativ och
Språkintroduktion.
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Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som är
nyfiken på hur världen runt omkring dig fungerar.
Naturvetenskapsprogrammet ger dig de största
valmöjligheterna inför for tsatta studier på universitet
och högskola, främst inom det naturvetenskapliga
och tekniska området, men även de flesta andra
utbildningarna på högskolan är öppna för dig.
Oavsett vilken inriktning du väljer utvecklar du din
förmåga att planera och genomföra experiment och
fältstudier, göra iakttagelser och tolka resultat.

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är
nyfiken på samhället och människan.
Vill du for tsätta studera främst inom områden som
samhällsvetenskap, språk, information och beteendevetenskap? Då är det här programmet för dig.

Teknik					

Gymnasiesärskolan

På teknikprogrammet får du den kunskap och
kompetens som du behöver för att aktivt påverka
framtidens tekniska utveckling.
Det kommer alltid att finnas behov av välutbildade
människor med teknisk kunskap.
Vi lär dig problemlösningsmetodik och utvecklar din
handlingsförmåga, nyfikenhet och kreativitet.

Gymnasiesärskolan ska vara en god grund för personlig
utveckling och ge dig verktyg för att kunna delta aktivt
i samhällslivet.
Gymnasiesärskolan ska inte bara förbereda dig för
yrkeslivet och for tsatta studier. Den ska vara en bra
grund för personlig utveckling. Den ger dig också
verktyg för att kunna delta aktivt i samhället.
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Bygg- & anläggningsprogrammet
Byggyrket är variationsrikt, kreativt och fritt.
Du kan starta eget eller ta anställning inom bygg- eller
servicebolag och arbetsmarknaden är ljus.
Nacka gymnasium ger dig en bred orientering om
byggprocessen och grundläggande kunskaper inom
nybyggnad, ombyggnad och anläggning. Den största
delen av utbildningen sker i byggsalen och på olika
byggföretag.

V

ill du lära dig hur man bygger ett hus från grund till
tak? Vill du gå ut till en blomstrande arbetsmarknad

och skapa bestående värden? Vill du ha ett kreativt

och fritt arbete med möjlighet att starta eget företag, jobba i
nyproduktion eller kanske utbilda dig till byggnadsingenjör?

Då är byggprogrammet något för dig.

Lärarna ser alltid till att
vi har det bra.
Filippa, elev

Inriktning Husbyggnad
På Nacka gymnasium kan du utbilda dig
till träarbetare och betongarbetare.
Träarbetaren är med under hela
byggprocessen och arbetar bland annat
med att resa väggar, bygga tak och
montera köksinredning.
Betongarbetaren armerar och gjuter
husgrunder, valv och väggar och är
också en viktig resurs vid brobyggen.
På praktikplatsen kan du även få
montera och foga samman färdiggjutna
betongelement.
Mellan 25–35 veckor av utbildningen
förläggs till en arbetsplats, så kallad APL.

Kurser inom BA
HUSBYGGNAD

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1

Poäng
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma
Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

200
200

Inriktningskurser
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3
Husbyggnadsprocessen

100
200
200
200

Fördjupningskurser trä
Betong 1 (lågform & platta)
Trä 1 (stommar)
Trä 2 (beklädnad)
Trä 3 (montage)
Val av kurs*

100
100
100
100
100

Fördjupningskurser betong
Betong 1 (lågform & platta)
Betong 2 (väggar & pelare)
Betong 3 (bärlag)
Betong 4 (golv)
Val av kurs*

100
100
100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Välj mellan nedanstående:
– CAD
– Entreprenörskap
– Matematik 2a
– Svenska 2

Under APL-tiden utbildas du av en
handledare på arbetsplatsen, med stöd
av lärare från skolan.
Dessutom så erbjuder vi även
gymnasial lärlingsutbildning, vilket
innebär att minst 50 procent av tiden på
Bygg- och anläggnings-programmet är
arbetsplatsförlagd.
Efter tre år erhåller du en yrkesexamen
och får samtidigt ut din lärlingsbok från
Byggnadsindustrins yrkesnämnd
Yrkesexamen är ett stort och viktigt
steg mot ditt framtida yrkesbevis.
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Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet ger dig en bred utbildning inom
samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi,
företagsekonomi och juridik. Hos oss får du utveckla din
problemlösningsförmåga och din kreativitet genom att testa
dina idéer och kunskaper i verkligheten. Duktiga ekonomer
behövs överallt så möjligheterna är många.

E

konomiprogrammet är ett högskole-

Ekonomiprogrammet passar alla som vill gå

som elev en bra grund att stå på inför

studier och tänker sig ett arbetsliv inom ekonomi

förberedande program som ger dig

vidare studier inom ekonomi, juridik och

andra samhällsvetenskapliga ämnen. Utifrån

olika arbetssätt och samhällsekonomiska,

företagsekonomiska och juridiska fråge-

ett program där du förbereds för framtida högre

och juridik eller andra samhällsvetenskapliga
ämnen. Programmet ger dig en bra grund att
stå på oavsett framtida val.

ställningar lär du som elev dig att analysera
och värdera information.

Programmet vänder sig även till dig som vill

lära dig hur man startar, driver och utvecklar
företag. Du lär dig om företagsekonomiska
områden som marknadsföring, redovisning,
kalkylering, ledarskap och organisation.

Det här är programmet för dig som vill

stimulera ditt intresse för ekonomi, samhälle
och historia och som vill utveckla och bygga

upp dina kunskaper inom dessa områden.
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EKONOMIPROGRAMMET

Ekonomi
Vill du lära dig allt om entreprenörskap är det här
utbildningen för dig. Alla elever får starta och driva ett
företag och mycket av utbildning syftar till att förbereda
dig inför detta. Vi har under de senaste åren varit otroligt
framgångsrika inom Ungt Företagande, UF, och är en av
de ledande skolorna i Stockholm.

Kurser inom EK
EKONOMI

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Programgemensamma
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
50

Inriktningskurser
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2
100
Matematik 3b
100
Fördjupningskurser
Affärsjuridik
100
Marknadsföring
100
Ledarskap och organisation 100
Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

UF på Nacka gymnasium
är utan tvekan det bästa
vi varit med om!
Evelina, elev

200
100
Under din utbildning hos oss kommer du
att få uppleva många projekt. I årskurs
ett har vi ett ämnesövergripande arbete
inom företag och samhällsansvar. Målet
här är att du skall träna på att skriva en
vetenskaplig uppsats.
Vi lägger också stor vikt vid att träna
på att våga och kunna prata inför
människor och att du får testa dina
teoretiska kunskaper i praktiken. Det är en
förberedelse för skola och näringsliv, vilket
betyder att alla elever måste jobba mer
självständigt och försöka nå nya nivåer.
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I årskurs två deltar vi i en internationell
tävling som heter DECA, ett ”mini UF” där
man utmanar elever att hitta innovativa
sätt att använda vardagsföremål.
För att lyckas med sina studier behöver
även trivseln vara god. Detta är något
som vi arbetar mycket med. Bland annat
anordnar vi ett Ekonomi-OS där alla
ekonomiklasserna på ett lekfullt sätt
tävlar mot varandra i allt från volleyboll
till frågesport. OS avslutas alltid med den
klassiska klasstafetten.

EKONOMIPROGRAMMET

Juridik
Hur går det till vid en rättegång? Vad måste man tänka på
när man köper en lägenhet? Hur görs en brottmålsutredning?
Vilka rättigheter har man som konsument? Det här är
utbildningen för dig som är intresserad av juridik och tänker
dig en framtid som advokat, polis eller entreprenör. Våra
lärare har erfarenhet och breda kontaktnät, vilket ger dig de
bästa förutsättningarna att lyckas med dina studier.

Kurser inom EK
JURIDIK

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

På juridikutbildningen har jag fått
kunskaper som jag verkligen kan
ha nytta av i verkliga livet.
David, elev

Juridikutbildningen är bred, med
fördjupningar in såväl juridikämnet som
inom kriminologi.
Inom juridikkurserna läggs mycket tid på
juridisk problemlösning och diskussioner
för att lagtexten ska bli konkret. Vidare
används aktuella händelser på juridikens
område som underlag för att få en
förståelse för hur juridiken påverkar
privatpersoner, företag och samhället.
Inom kurser som sociologi, kriminologi
och psykologi, fördjupas dina kunskaper
om brott och straff, mänskliga beteenden
samt sociala strukturer och normer.
Vi följer också massmedias bevakning
av olika rättsfall för att konkretisera
kursernas innehåll.

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

Programgemensamma
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1

100
100
100
50

Inriktningskurser
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a

50
100
100
50

Fördjupningskurser
Kriminologi
Sociologi
Valbar fördjupningskurs

100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

Utbildningen är varierande och består
av projektarbeten, rättegångsspel,
föreläsningar och problemlösning.
Vi deltar även i Skol-SM i juridik, där
vi tävlar mot andra skolor i förmågan
att lösa juridiska problem. För att stärka
samhörigheten genomför vi bland annat
Juridikens dag, tillsammans med elever
från de andra årskurserna.
Juridikinriktningen ger dig en mycket
god grund för högskolestudier i juridik,
samhällsvetenskap och ekonomi.
Dessutom utvecklar du kunskaper som
är användbara i ditt liv oavsett framtida
yrkesverksamhet.
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EKONOMIPROGRAMMET

Marknadsföring
Är du intresserad av att arbeta med marknadsföring?
Vill du utveckla din kreativa förmåga? Inriktningen
marknadsföring är för dig med höga ambitioner, stor
kreativitet och som vill lära dig mer om företagsekonomi
och samtidigt testa din förmåga i praktiken

Kurser inom EK
MARKNADSFÖRING

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Programgemensamma
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
50

Inriktningskurser
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2
100
Matematik 3b
100
Fördjupningskurser
Grafisk kommunikation
Marknadsföring
Strategisk marknadsföring*

100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Ges inom kursen
Företagsekonomisk specialisering
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Lärarna lyfter mina studier, genom
att motivera och hjälpa utan att ge
svaret direkt utan låta oss arbeta
självständigt.
Kajsa, elev

Inriktningen ger dig en god förståelse
för varför och hur företag använder sig av
marknadsföring.
Du får lära dig om lagstiftning och
grunder inom till exempel marknadsstrategier, PR och omvärldsanalys.
Inriktningen innehåller också praktiska
kunskaper i hur man går från idé till
produkt inom reklam och marknadsföring.
Arbetssättet är projektbaserat och du
kommer att få träna på att testa dina
kunskaper i praktiken.

Du kommer att genomföra marknadsföringsaktiviteter inom ramen för ditt
eget program, men även tillsammans
med andra program och tillsammans
med skolledningen.
Under sista året är du med och
marknadsför och driver ett UF-företag.
När du lämnar oss vill vi att du är van att
planera och driva projekt och vet att du
kan förverkliga dina idéer.
Efter utbildningen har du en mycket
bra grund att stå på inför högskolestudier
med inriktning företagsekonomi.

EKONOMIPROGRAMMET

UF som satt avtryck
UF-idén av tidigare elever har gjort succé och
finns – självklart – på skolan och hundratals
andra platser över hela landet.

RedLocker startade sin resa 2018 och då

som ett UF-företag, (Ung Företagsamhet)

med målet att ta fram en produkt som skulle
skapa förändring för kommande elever på
Nacka Gymnasium.

Den allra första röda, mensskyddsautomaten

togs fram med hjälp av klasskamraterna i
teknikklassen på skolan.

I 2021 års säsong av Draknästet ville alla

drakar investera i företaget.

På plats i skolan
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El- och energiprogrammet
Är du intresserad av ett arbete med teknisk inriktning, där
det krävs noggrannhet och servicekänsla? Då är el- och
energiprogrammet det rätta. Vi har de bästa lokalerna och
gott samarbete med företag inom branschen, vilket ger många
av våra elever fast anställning direkt efter studenten.

E

l- och energiprogrammet har utvecklats

Nacka gymnasium har unika lokaler som är

snabba teknik- och datorutvecklingen.

klass. Hos oss får du möjlighet att öva dig i en

mycket de senaste åren, tack vare den

Samhället blir allt mer elberoende och helt nya
produkter och system ser dagens ljus.

speciellt anpassade för en utbildning i högsta
miljö så som verkligheten ser ut.

Det skapas intelligenta hus och IP-telefoni,

avancerade styrsystem används i industrin och

efterfrågan på larmsystem ökar. Det sker också
en ständig utveckling av nätverksprodukter, till
exempel gigabitnät och “Internet of Things”.

Automatiseringen och datoriseringen

ställer nya krav på utbildningen, men också
på dem som arbetar i branschen. Den ökade

internationaliseringen av produkter och

tjänster ställer högre krav på språkkunskaper,
framför allt engelska som vi därför lägger

extra vikt vid. Eftersom utbildningen leder
till yrken där kundkontakter står i centrum är

också social förmåga och servicekänsla viktigt.
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EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

Elteknik
Inriktningen Elteknik ger en bred kompetens, där grunden
är tekniska kunskaper inom ellära, elektroteknik, styrteknik
och installationsteknik.

Kurser inom EE
ELTEKNIK

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Historia 1a1 		
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1 		
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1

Poäng
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma
Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1

100
100
100
100

Inriktningskurser
Elkraftteknik
Elinstallationer
Kommunikationsnät 1
Praktisk ellära

100
200
100
100

Fördjupningskurser
Belysningsteknik
Elmotorstyrning
Fastighetsautomation 1
Dator- och nätverksteknik
Mät- och styrteknik
Underhåll - elteknik
Val av kurs*

100
100
100
100
100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Välj mellan nedanstående:
– CAD
– Engelska 6
– Entreprenörskap
– Matematik 2a
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Skolan och lokalerna
är bra och lärarna är
schyssta och trevliga.
Love, elev

Elbranschen är reglerad av säkerhetsföreskrifter. Därför genomsyrar elsäkerhet
och kvalitet alla våra kurser.
Utbildningen förbereder dig för arbete
med produktion och installation, service,
underhåll, säkerhetssystem, antennanläggningar och datakommunikation.
Ellära och elektro-teknik är grundläggande
ämnen.
Under första och andra läsåret studerar
du framför allt kurser i elinstallation, med
mycket praktiskt innehåll.
I år tre tillkommer ännu fler praktiska
och yrkesspecifika kurser, till exempel

installation av datanät, styrsystem och
säkerhetssystem.
Elutbildningen på Nacka gymnasium har
ett nära samarbete med företag inom
branschen och vi anpassar utbildningen
till dagens krav så att du som elev kommer
ut väl förberedd i yrkeslivet.
Detta resulterar i många fall att man
får en anställning på det företag man
praktiserat på. Minst 15 veckor av
utbildningen förläggs till en arbetsplats.
Självklart har du möjlighet att läsa de
kurser som krävs för att få grundläggande
behörighet till högskolan.

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

Dator- och kommunikationsteknik
Inriktningen Dator- och kommunikationsteknik är en praktisk
datautbildning som också har stora teoretiska inslag.
Kurser inom EE
DATOR- OCH
KOMMUNIKATIONSTEKNIK

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Historia 1a1 		
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1 		
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1		

På vårt program är det viktigt att
ha rätt material och bra program
att jobba med och det märks att
skolan satsar på det.
Fabian, elev

Vi ger dig de bästa förutsättningarna att
lyckas med din utbildning. Våra specifikt
anpassade datasalar fyllda med datorer,
switchar och routrar ger en unik möjlighet
att utföra laborationer i en verklighetsnära
miljö.
Grunden i inriktningen är kurser i
dator- och nätverksteknik. År 1 börjar
du med en kurs i IT-Essentials, som kan
leda till en CompTIA A+ certifiering.
År 2 börjar du med en nätverkskurs som
leder till CCENT-certifiering (Cisco) i år tre.
Kurslitteraturen är på engelska, så
engelska är en förutsättning för att klara av

utbildningen – och yrket, eftersom de
manualer och instruktioner som du
arbetar med ofta är på engelska.
Minst 15 veckor av utbildningen förläggs
till en arbetsplats, så kallad APL. Du får
handledning både från arbetsplatsen
och lärare från skolan. Du får inblick i
arbetsmarknaden och skapar kontakter
inför framtiden.
Väljer du vårt program så har du många
valmöjligheter efter utbildningen.
Självklart har du möjlighet att läsa in de
kurser som krävs för att få grundläggande
behörighet till högskolan.

Poäng
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma
Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1

100
100
100
100

Inriktningskurser
Dator- och nätverksteknik
Elektronik & mikrodatorteknik
Kommunikationsnät 1
Nätverksteknik

100
100
100
100

Fördjupningskurser
Administration av nätverksoch serverutrustning
Datasamordning och support
Engelska 6
Nätverksadministration
Nätverkssäkerhet
Nätverksteknologier
Webbutveckling 1
CAD 1
CAD 2

100
100
100
100
100
100
100
50
50

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100
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Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen är till för dig som ännu
inte är behörig att söka till nationella program
i gymnasieskolan. Vi erbjuder två program:
Individuellt program och Språkintroduktion.

S

Kurser inom IM
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
OCH
SPRÅKINTRODUKTION
Ämnen som kan ingå i programmet

aknar du behörighet till gymnasiet? På våra introduktionsprogram kan du läsa de ämnen du saknar för att bli behörig
till ett yrkes- eller studieförberedande program.

Målet är att du så fort som möjligt ska kunna gå vidare – till

nationellt program, yrkesintroduktion, programinriktat val, annan
skolform eller ut i yrkeslivet för att börja arbeta.

Engelska
Svenska*
Matematik
Samhällskunskap
Geografi
Religion
Historia
Biologi
Kemi
Fysik
Musik
Idrott
Bild
Teknik
Modersmål
Alla ämnen ovan är på
grundskolenivå.
Du kan också läsa dessa ämnen
på gymnasienivå:
Matematik 1b
Engelska 5
Svenska 1*
*Eller som andraspråk

Det var ganska svårt,
men lärarna tog bra
hand om oss nya.

Med reservation för ändringar

Yorusalem, elev

Individuellt alternativ
På inriktningen individuellt alternativt
går du i skolan fem dagar i veckan. Du får
en individuell studieplan med de ämnen
du behöver läsa för att bli behörig till ett
nationellt program. Studieplanen kan
omfatta flera år.
Vi lägger stor vikt vid att varje elev
får den pedagogiska hjälp och det stöd
som behövs för att kunna gå vidare till
andra studier. Vid ett större stödbehov
kan undervisningen ske i mindre
undervisningsgrupp.

Vi finns här för dig. Här
kan du lyckas med dina
studier.

Språkintroduktion
Språkintroduktionen är till för dig som
nyligen har kommit till Sverige och inte
har svenska som modersmål. Fokus ligger
på att utveckla det svenska språket.
Du får en individuell studieplan på två
år med tolv ämnen som du läser för att bli
behörig till ett nationellt program, eller
för andra studie- och yrkesvägar. Du går i
skolan fem dagar i veckan.
Du läser enligt modellen för Intensivsvenska, framtagen av lärare och
forskare på Stockholms universitet i
samarbete med Svenska Akademien. På
Språkintroduktionen jobbar alla lärare
språkutvecklande och har lång erfarenhet
av undervisning för nyanlända.

Mirjam, lärare
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Naturvetenskapsprogrammet
På Naturvetenskapsprogrammet genomför du experiment
och tolkar resultat för att lära dig hur världen fungerar ur
ett naturvetenskapligt perspektiv. Skolan har flera moderna
laborationssalar och vi gör även exkursioner och studiebesök.
Utbildningen ger dig stora valmöjligheter när du ska studera
vidare.

N

aturvetenskapsprogrammet är en

bred utbildning som ger dig goda
grundkunskaper, utmanande uppgifter

och god förberedelse inför studier på universitet
och högskola.

Nacka gymnasium är en stor skola vilket

innebär många möjligheter. Redan år 1 får alla

naturklasser åka på en klassgemensam och
gruppstärkande exkursion till västkusten eller
Stockholms skärgård.

Skolan har toppmoderna laborationssalar,

stora resurser och disputerade lärare med

breda kontaktnät inom aktuell forskning i alla
naturvetenskapliga ämnen.

Här möter du varierade undervisningsformer

med engagerade och kunniga lärare och får

också en bred bildningsgrund med både
teaterbesök och den årliga poesifestivalen.
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Naturvetenskap
Är du intresserad av naturvetenskap och matematik
och är nyfiken på hur världen omkring dig fungerar?
Naturvetenskapsprogrammet erbjuder dig en gedigen
utbildning samt träning i kritisk tänkande. Programmet ger
dig även de största valmöjligheterna inför fortsatta studier
på universitet och högskola.

Kurser inom NA
NATURVETENSKAP

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk

100
150
100
100

Inriktningskurser
Biologi 2 			
Fysik 2 			
Kemi 2 			
Matematik 4		

100
100
100
100

Fördjupningskurser
Naturvetenskaplig specialisering* 100
Valbar fördjupningskurs** 100
Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

Sam, elev

200
100

*Eleverna väljer specialiseringskurs
inom ämne Biologi, Fysik eller Kemi
**Välj mellan t.ex:
– Matematik 5
– Engelska 7
– Moderna språk 4
m.fl.
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Kemilabbarna känns riktigt
proffsiga. När rocken kommer på
då vet man att saker kommer hända.

Denna inriktning ger dig den bredaste
naturvetenskapliga utbildningen med
fokus på fördjupande ämneskunskaper
inom främst naturvetenskap, men även
språk och samhällsorienterande ämnen.
I årskurs 1 genomförs en resa till
västkusten där du får delta i fältstudier
och även ta del av hur forskning bedrivs
på Tjärnö marina forskningsstation. Att du
samtidigt lär känna dina klasskamrater ger
såklart en god grund för dina kommande
tre år på skolan.
Nacka gymnasium är en stor skola
med många möjligheter. Vi har
välutrustade laborationssalar och du
kan välja många spännande kurser

inom programfördjupningen och det
individuella valet.
Kurserna har utvecklats av skolans
engagerade lärare där flera har bakgrund
som forskare. Den årliga poesiveckan är
ett uppskattat inslag där professionella
skådespelare läser upp elevernas bästa
dikter.
Inför år 3 väljer du vilket ämne du vill
fördjupa dig inom. Du kan välja mellan
kemi, biologi och fysik.
När studenten närmar sig har du en god
grund för framtiden. Kanske väntar en
yrkeskarriär som läkare, ingenjör, forskare
eller matematiker?

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Utland
Inriktningen Natur Utland ger dig chansen att kombinera
en naturvetenskaplig utbildning med fördjupade
kunskaper i engelska. En termins studier vid Canterbury
College i England ger dig en unik chans till att förbättra
dina språkkunskaper, samtidigt får du erfarenhet av att
läsa utomlands.

Kurser inom NA
UTLAND

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

De tre månaderna i England gjorde
att vi i klassen kom väldigt nära
varandra.
Ella, elev

På Natur Utland läser du en engelsk termin
(13 veckor) vid Canterbury College i
Kent, England.
Där läser du kurserna Engelska 6,
Matematik 4 och Internationella relationer.
Studiebesök och utflykter till London och
andra närliggande områden ger dig en
fördjupad inblick i det engelska samhället
och den engelska kulturen.
Det är under vårterminen i år två,
mellan jullovet och påsklovet, som du
åker till England och bor hos en utvald
familj i eller nära Canterbury. Den dagliga
språkträningen gör att din engelska
utvecklas snabbt.

Nacka gymnasium står för alla kostnader
förutom kost och logi (för närvarande 160
brittiska pund per vecka) som betalas av
vårdnadshavare.
Utbildningen du får i Canterbury är
skräddarsydd för att motsvara de svenska
kraven, samtidigt som den ger dig det
bästa av engelsk utbildningstradition.
Du får svenska kursbetyg som sedan finns
med i ditt examensbevis.
Med dig hem från England har du
utlandserfarenhet och en värdefull merit
för framtiden. Du har samtidigt läst en
bred utbildning som håller alla dörrar
öppna.

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk

100
150
100
100

Inriktningskurser
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

100
100
100
100

Fördjupningskurser
Internationella relationer
Valbar fördjupningskurs*

100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Välj mellan t.ex:
– Matematik 5
– Engelska 7
– Moderna språk 4
m.fl.
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Samhälle
Är du nyfiken och drivs av lusten att förstå dig själv
och din omvärld? Då behövs fler än ett perspektiv.
Naturvetenskap och samhälle är en tvärvetenskaplig
utbildning som kombinerar det naturvetenskapliga
biologiska perspektivet med studier av människan som
social och kulturell varelse.

Kurser inom NA
NATURVETENSKAP OCH
SAMHÄLLE

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk

100
150
100
100

Inriktningskurser
Biologi 2
Geografi 1
Samhällskunskap 2

100
100
100

Fördjupningskurser
Psykologi 1
Filosofi 1
Humanistisk och
samhällsvetenskaplig
specialisering
Valbar fördjupningskurs

100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100
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50
50

Natur-Samhälle är en unik
inriktning som inte erbjuds på
så många andra skolor.
Simon, elev

Under dina tre år kommer du bland annat
arbeta med frågor om varför människor
beter sig som de gör, vad som formar våra
ideal, hur vi påverkas av vårt arv och vår
livsmiljö och viktiga etiska frågor kopplade
till en hållbar värld.
I årskurs 1 åker vi ut i Stockholms
skärgård på exkursion i början på
höstterminen för att fördjupa oss i biologi
och lära känna varandra.
I årskurs två åker vi till Berlin och utifrån
psykologiska, samhällsvetenskapliga och
historiska perspektiv djupdyker vi i den
dramatiska historia som präglar staden.

Projekten blandas med traditionell
undervisning för att skapa sammanhang,
variation och arbetsglädje.
Debatter, laborationer, fältstudier,
bloggande, uppsatser och bildberättelser
är bara några av de arbetsformer vi
använder.
Utbildningen ger bred behörighet till
fortsatta högskolestudier och öppnar
många möjligheter till framtida yrkesval.
Bland våra tidigare elever finns bland
annat ingenjörer, psykologer, arkitekter,
lärare, jurister och samhällsplanerare.

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Matematik
Gillar du naturvetenskap och är intresserad av matematik?
Vill du lära dig mer om problemlösning och logiska resonemang?
Natur Matematik erbjuder dig en gedigen utbildning
samt träning i kritisk tänkande med fokus på matematisk
problemlösning. Programmet ger dig de största valmöjligheterna
inför fortsatta studier på universitet och högskola.

Kurser inom NA
MATEMATIK

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Matteklubben är det bästa med
NG, man får träffa andra som älskar
problemlösning lika mycket som en själv
Oscar, elev

Denna inriktning ger dig den bredaste
naturvetenskapliga utbildningen med
fokus på matematisk problemlösning.
Du går i en vanlig Naturvetenskaplig
klass tillsammans med andra elever
som valt inriktningen, men deltar i ett
problemlösningsseminarium och läser
mer matematik än dina klasskamrater.
I årskurs 1 genomförs en resa till
västkusten där du får delta i fältstudier
och även ta del av hur forskning bedrivs
på Tjärnö marina forskningsstation. Att du
samtidigt lär känna dina klasskamrater ger
såklart en god grund för dina kommande
tre år på skolan.

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk

100
150
100
100

Inriktningskurser
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

100
100
100
100

Fördjupningskurser
Matematik specialisering 1
Matematik 5

100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

Vi samarbetar med Stockholms
universitet, vilket innebär att du kan
läsa universitetskurser under din tid
hos oss. Vi deltar också i nationella
matematiktävlingar och har självklart
disputerade lärare med erfarenhet av
undervisning på universitetsnivå som
handleder dig genom dina studier.
När studenten närmar sig har du en
god grund för framtiden. Kanske väntar
en yrkeskarriär som ingenjör, forskare eller
matematiker?
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Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig för vidare
studier vid universitet och högskola, främst inom områden som
samhällsvetenskap, språk, information och kommunikation
och beteendevetenskap. På Nacka gymnasium har du också
möjlighet att fördjupa sig inom psykologi, filosofi, sociologi
och kriminologi.

S

amhällsvetenskapsprogrammet är en

bred utbildning som ger dig goda
grundkunskaper

inför

studier

på

universitet och högskola. Människan som

individ och samhällsmedborgare är centralt i din
utbildning som bjuder på stimulerande uppgifter

och variation. Fokus i undervisningen är frågor
om framtiden och utvecklingen på lokal, nationell

och global nivå. Vi blandar projektarbeten med
mer traditionell undervisning, allt för att dina tre
år på skolan ska vara fyllda med variation och
arbetsglädje.

Nacka gymnasium är också en stor skola vilket

innebär många möjligheter, till exempel när det
gäller val av fördjupningar.

Är du intresserad av språk och ämnen som
samhällskunskap och historia och är beredd att

ta ett stort eget ansvar för dina studier så är det
här utbildningen för dig.
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Samhällsvetenskap
Är du intresserad av att förstå hur samhället fungerar? Är
du intresserad av politiska frågor? Vill du veta mer om vad
som händer i Sverige och världen? På denna inriktning
får du förståelse om utvecklingen i Sverige, Europa och
världen samtidigt som du får en bred utbildning.

Kurser inom SA
SAMHÄLLSVETENSKAP

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1		

50
200
50

Inriktningskurser
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

100
100
50
100
100

Fördjupningskurser
Engelska 7
Naturkunskap 2
Historia 3

100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

Utbildningen har gjort att jag lärt
mig mer om världen, och nu känner
jag känner mig laddad för att
plugga vidare på universitetet.
Linnea, elev

Denna inriktning förbereder dig för
vidare studier på universitet och högskola
inom ett brett samhällsvetenskapligt
område. Programmet är brett, du gör allt
från exkursioner i naturkunskap och resor
i svensk historia till att skriva dikter och
vetenskapliga rapporter.
Under de tre åren på denna inriktning
kommer du att få djupare förståelse av
svensk, europeisk och global politik. Du
läser alla nationellt fastställda kurser i
samhällskunskap och naturkunskap, och
får därför fördjupade kunskaper om vår
omvärld, om samhällsstrukturer och om
människors livsvillkor och Sverige och
världen.
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Du tränas också i samhällsvetenskapliga
metoder, i källkritik och i vetenskapligt
skrivande.
Nacka gymnasium är arrangör
för Nackas Ungdomsparlament och som
elev på skolans samhällsvetenskapliga
inriktning får du vara med och debattera
viktiga lokala politiska frågor och försöka
påverka Nackas politiska styre.
Under årskurs två blir det mer fokus
på nationell politik och i årskurs tre på
globala frågor.
När du lämnar oss vill vi att du är väl
insatt i viktiga samhällsfrågor och inte räds
att uttrycka din åsikt.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Historia
Är du intresserad av historia? Är du intresserad av att
umgås med andra som gillar historia, spel och att besöka
historiska platser? Vill du läsa och diskutera historiska
texter? Här får du förståelse för den historiska utvecklingen i Sverige, Europa och världen, samtidigt som du får
en bred utbildning.

Kurser inom SA
HISTORIA

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Vi har gjort studiebesök, varit
på seminarier på universitetet
och åkt på en Sverigeresa.
Tilda, elev

Inriktningen förbereder dig för vidare
studier på universitet och högskola inom
ett brett samhällsvetenskapligt område.
Inriktningen är bred, med kurser
inom samhällskunskap, geografi,
naturkunskap och psykologi, som ger
dig en inblick i samhällsstrukturer och
människors livsvillkor.
Inom specialiseringen i historia läser du
fem kurser som fördjupar din kunskap om
mänsklighetens historia i såväl forntid som
närtid. I kursen Europas 1900-tal får du
fördjupa dig i ett dramatiskt århundrade
som fortfarande påverkar oss. I kursen
Engelska 7 kompletteras denna bild
med att ni utforskar den engelsktalande

världens historia och med fördjupningar
kring den viktorianska eran.
På denna inriktning försöker vi att visa
dig vad som väntar på högskolan och
universitetet. Vi besöker Stockholms
universitet, går på föreläsningar och
har deltagit i seminarier. Vi har till och
med deltagit i riktiga forskningsprojekt
inriktade på historia med elever från andra
delar av Europa.
När skoldagen är slut deltar du kanske i
spelföreningen som spelar allt från data-,
roll-, bräd- och kor tspel med
klasskompisarna eller deltar på skolans
LAN-kväll.

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1		

50
200
50

Inriktningskurser
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

100
100
50
100
100

Fördjupningskurse*
Engelska 7
Europas 1900-tal*
Historia 3

100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Ges inom kursen Humanistisk och
samhällsvetenskaplig specialisering
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Utland
Skulle du tycka det var kul att läsa en termin i England?
Vill du bli riktigt bra på engelska och att få pröva att bo
hemifrån en period? Vill du samtidigt få en bred utbildning
och god förberedelse inför högre studier? Då är denna
inriktning något för dig.

Kurser inom SA
UTLAND

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

50
200
50

Inriktningskurser
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

100
100
50
100
100

Fördjupningskurser
Engelska 7
Naturkunskap 2
Internationella relationer

100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

Jag lärde mig otroligt mycket av
att vara tre månader i Canterbury,
det var verkligen något extra.
Elias, elev

Under höstterminen i år tre, efter två
års studier av samhällsfrågor med
internationalisering och globalisering i
centrum, är det dags för Englandsresan.
Du läser en engelsk termin (13 veckor)
vid Canterbury College i Kent, på bekvämt
avstånd från London.
Under vistelsen bor du hos en värdfamilj
där din engelska utvecklas snabbt.
Nacka gymnasium står för alla kostnader
förutom kost och logi (för närvarande 160
brittiska pund per vecka) som betalas av
vårdnadshavare.
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Studier i bland annat historia och internationella relationer, studiebesök och
nya kontakter hjälper dig att förstå
komplicerade samhällsfrågor på ett
djupare plan.
Den utbildning du får i Canterbury är
skräddarsydd för att motsvara de svenska
kraven, samtidigt som den ger dig det
bästa av engelsk utbildningstradition.
Du får svenska kursbetyg som sedan finns
med i ditt examensbevis.
Med dig hem har du utlandserfarenhet
och en värdefull merit för framtiden.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Konst och design
Vill du hitta din egen stil, ett bildspråk som utgår från just
din personlighet och dina intressen? Är du intresserad av
kreativt skapande inom bild och formgivning, samtidigt
som du vill hålla dörren öppen för högskolestudier i framtiden? Då är Konst och design rätt val för dig.

Kurser inom SA
KONST OCH DESIGN

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Programgemensamma
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1		

Att få chansen att få fota, måla,
dreja och uttrycka sig konstnärligt
har varit helt underbart!
Lisa, elev

Det här är utbildningen för dig som
vill utveckla dina kreativa sidor ur ett
samhällsinriktat perspektiv.
Du är samhällsvetaren som har
estetens kreativitet, skapar intressanta
presentationer och lär dig att kommunicera genom olika medier. Du är
intresserad av konst, vardagsdesign och
formgivning i alla dess former. Du behöver
ha fallenhet för att skapa konstnärligt och
vara intresserad av att uttrycka dig i tal
och skrift.
Genom att kombinera traditionellt
hantverk och digitala tekniker får du en

trygg kreativ grund att stå på. Du lär dig
målning, skulptur, grafik och keramik, men
också digitala verktyg för att skapa och
redigera bild, foto, film och ljud.
Vi gör besök på museer, utställningar
och hos intressanta aktörer inom konst,
design och media. Våra salar och ateljéer
är rymliga och välutrustade och du har
möjlighet att ställa ut dina arbeten både i
skolan och i andra utställningslokaler.
Konst och design ger dig en god grund
till olika utbildningar på högskola och
universitet – inom konst och design eller
helt andra ämnen.

Inriktningskurser
Journalistik, reklam och
information 1 		
Medieproduktion 1		
Medier, samhälle och
kommunikation 1		
Psykologi 2a		

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
50
200
50

100
100
100
50

Fördjupningskurser
Bild
Bild och form 1b
Form
Samhällskunskap 2

100
100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Medier, information och kommunikation
Tänker du dig en framtid där du arbetar med journalistik,
information eller reklam? Då är denna inriktning en
bra början. Du kommer under tre år lära sig mer om
genom ljud och bild, skriva texter riktade till olika
målgrupper och att producera film.

Kurser inom SA
MEDIER, INFORMATION
OCH KOMMUNIKATION

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Programgemensamma
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Inriktningskurser
Journalistik, reklam och
information 1 		
Medieproduktion 1		
Medier, samhälle och
kommunikation 1		
Psykologi 2a		

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
50
200
50

100
100
100
50

Fördjupningskurser
Digitalt skapande 1
Medieproduktion 2
Samhällskunskap 2
Visuell kommunikation

100
100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100
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Filmerna vi gjorde tillsammans i min
grupp var det roligaste jag gjorde
under hela min skoltid!
Robin, elev

Här är utbildningen för dig som vill
utveckla din förmåga att kommunicera.
Du lär dig om journalistik, reklam, foto,
film och ljud.
Du omsätter teoretiska begrepp
och principer i praktiska uppgifter,
som att designa reklamaffischer, göra
fotoreportage, berätta genom ljud
och bild, skriva texter riktade till olika
målgrupper och producera film.
Genom att visa upp dina produktioner
får du erfarenhet av målgruppsanpassning
och återkoppling.
En del av arbetet sker i projektform,
både i grupp och individuellt.

Arbetssät tet lär dig at t jobba
mot tydliga mål och att planera
dina uppgifter på ett strukturerat och
effektivt sätt.
Som stöd i dina studier har du
kunniga och engagerade lärare och
välutrustade mediesalar. Vi samarbetar
med Ekonomiprogrammet kring Ung
företagsamhet. Detta ger praktisk förståelse
av hur det går till att starta företag i ett
team med olika kompetenser – en
vik tig er farenhet för framtidens
medieproducent.
Tre år på Nacka gymnasium ger en bra
grund till fortsatta studier på högskolan.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Beteendevetenskap
Inriktningen ger dig kunskap om vad som formar och
påverkar människor. Du lär dig att förstå ditt eget och
andras beteende och fördjupar dig i områden som
mänskliga rättigheter, kriminalitet, makt, globalisering och
konflikter. Du får möta gästföreläsare, göra studiebesök
och arbeta praktiskt och kreativt.

Kurser inom SA
BETEENDEVETENSKAP

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Jag hade hört att det är bra lärare
på NG och kollade även upp vilka
extra val av ämnen det fanns, då
visste jag att jag ville gå här.
Felicia, elev

Genom att fördjupa dig i psykologi lär
du dig olika sätt att förstå och förklara
människans beteende, känslor och tankar.
Vi går också igenom människans
livsvillkor, utveckling och psykiska hälsa.
Vilken roll spelar arv och miljö? Hur
påverkas vi av sociala sammanhang och
medier?
Ämnet sociologi ger en bredare bild av
hur människa och samhälle samverkar och
hur beteenden formas av exempelvis kön,
ekonomi och sexualitet.
Du ökar din självkännedom, men får
också insikter i andra människor och deras
livssituation.

I kursen kommunikation och ledarskap
studerar vi hur samspelet mellan människor
ser ut i olika sociala sammanhang, kulturer
och grupper. Genom presentationer
och samtal utvecklar du din egen
kommunikation.
I kursen Ledarskap och organisation lär
du dig att motivera och inspirera andra
till delaktighet och utveckling genom att
analysera och ut veckla din egen
ledarskapsförmåga.
Kunskaper om kommunikation,
psykologi och ledarskap blir en viktig
tillgång i ditt framtida yrkesliv.

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

50
200
50

Inriktningskurser
Ledarskap och organisation
Kommunikation		
Psykologi 2a 		
Samhällskunskap 2
Sociologi			

100
100
50
100
100

Fördjupningskurser
Globalisering*
Naturkunskap 2		
Psykologi 2b		
Religionskunskap 2		

100
100
50
50

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Ges inom kursen Humanistisk
och samhällsvetenskaplig
specialisering
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Teknikprogrammet
Teknikprogrammet är för dig som gillar teknik, matematik och fysik
och vill vara med och påverka framtidens tekniska utveckling.
Det finns ett växande behov av välutbildade människor med
teknisk kunskap och programmet ger dig goda förutsättningar
för vidare utbildning.

D

römmer du om ett program som

Här på teknikprogrammet har vi även utbyten

teoretiska kunskaper i praktik?

vilket ger dig en inblick i en ingenjörs vardag.

ger förutsättningar att omsätta dina

Vi lär dig att lösa problem och ger dig möjlighet

med och studiebesök på olika teknikföretag

att utveckla din handlingsförmåga, nyfikenhet
och kreativitet. Du får bland annat lära dig hur

modern teknik kan användas för att utforma ett
hållbart samhälle.

Vi erbjuder en välutrustad verkstad som

innehåller bland annat flera 3D-skrivare,

vindtunnel och programmerbara robotar.

Du får planera och genomföra experiment,

göra iakttagelser och tolka resultat för att

förbättra och utveckla din analytiska förmåga.

Samtidigt övar du även upp din kreativitet,
att ta initiativ och lösa problem – alla viktiga
egenskaper i framtidens arbetsliv.
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TEKNIKPROGRAMMET

Design och produktutveckling
Tycker du att det är spännande med design och teknik?
Är du intresserad av färg och form, skapande och
problemlösning?
Den här inriktningen passar dig som är kreativ och
intresserad av att utveckla produkters design,
konstruktion och funktion.

Kurser inom TE
DESIGN OCH
PRODUKTUTVECKLING

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Poäng
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

150
100
150

Inriktningskurser
Bild och form 1a 		
CAD 1			
Design 1 			
Konstruktion 1		

50
50
100
100

Fördjupningskurser
Bild och form 1a2
CAD 2
Produktutveckling 1
Design 2
Valbar fördjupningskurs*

50
50
100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Välj mellan nedanstående:
– Entreprenörskap
– Engelska 7
– Fysik 2
– Matematik 4
– Matematik 5
– Moderna språk
– Programmering 1

38

Mina lärare är väldigt engagerade
och de kan sin grej. Det känns
tryggt på lektionerna.
Alma, elev

Design handlar om att utveckla medvetna
och innovativa lösningar, med fokus på
både funktion och estetik. Du lär dig
att skapa produkter som underlättar
vardagen i morgondagens samhälle.
Genom problemlösande projekt
utvecklar du din färg- och formkänsla,
men också dina kreativa och skapande
kompetenser. Till exempel skapar du olika
produkter, från idé till modell.
I flertalet av kurserna arbetar du med
både teoretiskt och praktiskt skapande
utifrån olika designaspekter.

Du utvecklar din förmåga att använda
metoder för val av material, konstruktion
och formgivning av produkter.
I CAD-kurserna lär du dig att modellera
produkter med hjälp av dataprogram
som används för teknisk konstruktion
och produktutveckling i näringslivet. De
prototyper du skapar kan du sedan skriva
ut på 3D-skrivaren.
Dina tre gymnasieår ger en bra grund
för att fortsätta studera design. Du kan även
söka dig till utbildningar inom arkitektur,
formgivning, media och reklam, eller till
en teknisk högskola.

TEKNIKPROGRAMMET

Informations- och medieteknik
Det här är utbildningen för dig som är intresserad av datorer
och som vill hänga med i den snabba digitala utvecklingen.
Du lär dig programmering, datakommunikation,
webbutveckling och webbserverprogrammering.
Oavsett dina förkunskaper ger vi dig en rolig och
utvecklande utbildning.

Kurser inom TE
INFORMATIONS- OCH
MEDIETEKNIK

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Lärarna är engagerade och vill
alltid att vi elever ska lyckas.
Jonathan, elev

Programgemensamma
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

150
100
150

Inriktningskurser
Dator- och nätverksteknik
Programmering 1
Webbutveckling 1

100
100
100

Fördjupningskurser
Matematik 4
Webbserverprogrammering 1
Programmering 2
Valbar fördjupningskurs*
Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

Det här är inriktningen för dig som
tänker dig en framtid som ingenjör inom
exempelvis datavetenskap, eller för dig
som vill kunna gå vidare som utvecklare
direkt efter gymnasiet.
Du kommer få en god förståelse
för objektorienterad programmering,
samtidigt som du lär dig at t
skapa snygga, interak tiva och
dynamiska webbplatser. Du kommer
även få en bra insikt i hur datorer
kommunicerar med varandra.
Lärarna håller sig ständigt ajour
med moderna tekniker. Du kommer få

kunskaper inom exempelvis Java, Python,
HTML5, CSS3, JavaScript, XML och SQL.
Dessa är alla viktiga delar i en modern
utvecklingsmiljö för applikationer inom
allt ifrån onlinespel till e-handelslösningar.
Inriktningen har samarbeten med
näringslivet och våra elever har deltagit
framgångsrikt i flera tävlingar och
programmeringsläger.
Du har möjlighet att gå direkt ut i
yrkeslivet, men blir framför allt förberedd
för fortsatta studier till exempelvis
systemvetare, nätverks
tekniker, datatekniker eller civilingenjör.

Poäng
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100

100
100
100
100
200
100

*Välj mellan t.ex:
– CAD 1
– CAD 2
– Entreprenörskap
– Engelska 7
m.fl.
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TEKNIKPROGRAMMET

Teknik och musik
Vill du bli ljuddesigner, inspelningstekniker eller
musikproducent?
Det här är programmet för dig som är intresserad
av musik, teknik och matematik och också vill få
högskolebehörighet.
Nacka gymnasium är ensamt om att erbjuda denna
utbildning.

Kurser inom TE
TEKNIK OCH MUSIK

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Poäng
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

150
100
150

Inriktningskurser
Dator- och nätverksteknik
Programmering 1
Webbutveckling 1

100
100
100

Fördjupningskurser
Arrangering och komposition/
Matematik 4
100
Ensemble 1
100
Gehörs- och musiklära 1
100
Musikproduktion 1
100
Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

Utrustningen i studion är av toppkvalitet
och min lärare är väldigt kunnig. Det ger
mig optimala förutsättningar att lyckas
Erik, elev

200
100
Du utvecklar dina konstnärliga förmågor
samtidigt som du utbildas i akustik och
ett aktivt lyssnande. Dessutom får du en
handfast skolning i den senaste tekniken
när det gäller att hantera ljud.
Kurserna innebär mycket praktisk
träning i våra studior. Du lär dig att rigga
live/PA-ljud för större evenemang och
använda program som Logic Pro och
ProTools.
Denna inriktning är en särskild variant
på Informations- och medieteknik. Därför
läser du även datakurser som Datorteknik,
Programmering och Webbutveckling.
Det analoga och digitala hantverket,
det analytiska lyssnandet och gedigen
kunskap om nödvändiga verktyg går som
en röd tråd genom musikkurserna.
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Utbildningen riktar sig till dig som tänker
dig en framtid inom media, event eller
en musikteknisk bransch. Programmet
ger dig utmärkta förkunskaper inför
högskoleutbildningar.
Våra tidigare elever har bland annat
gått vidare till ljudingenjörsutbildning,
musikhögskolan, tonsättarskolan och
musik och ljuddesign.
Antagning
Du söker med ditt slutbetyg från grundskolan i kombination med antagningsprov.
Skolan arrangerar en workshop där
du tillsammans med andra får göra
gehörsövningar, skapa musik med datorer
och spela musik.

TEKNIKPROGRAMMET

Samhällsbyggande och miljö
Vill du vara med och designa framtidens hållbara
byggnader och städer?
Det här är utbildningen för dig som tycker att det är
spännande med arkitektur, samhällsplanering, energi och
miljö. Hos oss får du möjligheter att pröva dina idéer och
bygga modeller i våra välutrustade teknik- och byggsalar.

Kurser inom TE
SAMHÄLLSBYGGANDE
OCH MILJÖ

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Programgemensamma
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

Poäng
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100
150
100
150

Inriktningskurser
Arkitektur-Hus		
100
Byggnadsverk		
100
Hållbart samhällsbyggande 100

Så roligt att jag fick bygga en modell
av ett passivhus, här finns det många
kompetenta och engagerade lärare.
Daniel, elev

Inrik tningen ger dig teoretiska
kunskaper om och praktiska färdigheter
i samhällsbyggande, miljö och arkitektur.
Kurserna Hållbart samhällsbyggande
samt Miljö och energikunskap behandlar
samspelet mellan människan och hennes
omgivning. Kurserna behandlar också
frågor om miljöutmaningar, hushållning
av naturresurser, ekosystemens bärkraft,
teknikutveckling, samhällsplanering och
miljöpolitik.
I kursen Byggnadsverk lär du dig om
byggteknik och byggprocess.

Kursen Arkitektur-Hus är tvärvetenskaplig
och ger dig viktiga kunskaper om hur
framtida byggnader bör utformas.
I CAD-kurserna lär du dig att modellera
produkter och designa hus med hjälp av
dataprogram som används för teknisk
konstruktion och arkitektur i näringslivet.
De prototyper du skapar kan du sedan
skriva ut på 3D-skrivaren.
Dina tre gymnasieår ger en bra grund
för att fortsätta studera till exempel
samhällsbyggnad, arkitek tur och
miljöteknik.

Fördjupningskurser
CAD 1
CAD 2
Miljö och energikunskap
Matematik 4
Valbar fördjupningskurs*

50
50
100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Välj mellan t.ex:
– Entreprenörskap
– Engelska 7
– Fysik 2
– Filosofi
m.fl.
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TEKNIKPROGRAMMET

Teknikvetenskap
För dig som vill läsa vidare till civilingenjör är
teknikvetenskap det naturliga valet. Du får fördjupade
kunskaper i teknik, matematik och fysik. Detta ger dig en
ordentlig grund när du läser vidare på teknisk högskola.

Kurser inom TE
TEKNIKVETENSKAP

Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Poäng
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

150
100
150

Inriktningskurser
Fysik 2
Matematik 4
Teknik 2

100
100
100

Fördjupningskurser
Obligatoriska kurser:
CAD 1
CAD 2
Programmering 1
Matematik 5
Valbar fördjupningskurs*

50
50
100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Välj mellan nedanstående:
– Matematik specialisering
– Programmering 2
– Entreprenörskap
– Engelska 7
– Moderna språk
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Det är en bra skola där lärarna
tillgodoser den typ av lärande man
behöver.
Simon, elev

Här läser du Matematik 4 och 5 och kan
även välja Matematik specialisering, ett
lämpligt förberedande val inför högre
studier.
I fysik- och teknikkurserna får du
använda modern teknisk utrustning och
genomföra flera praktiska aktiviteter i
form av experiment, laborationer och
konstruktioner.
Teknik 2 präglas av att kombinera teori
med många praktiska inslag. Bland annat
kommer du att prova på att arbeta som
utvecklingsingenjör. Under kursen bygger
du till exempel självkörande bilar och
vindkraftverk.

Du läser även datakurser, som
Programmering och CAD där du lär
dig att modellera produkter med hjälp
av dataprogram som används för teknisk
konstruktion och produktutveckling
i näringslivet. De prototyper du skapar kan
du sedan skriva ut på 3D-skrivaren.
Programmet förbereder dig för livslångt
lärande i arbetslivet, både i Sverige och
internationellt.
En naturlig fortsättning är en ingenjörsutbildning inom till exempel maskinteknik,
farkostteknik eller teknisk fysik.

Gymnasiesärskolan
Nacka gymnasium erbjuder två program inom
gymnasiesärskolan:
– Programmet för administration, handel och
varuhantering (nationellt program)
– Individuellt program, utbildning anpassad efter
elevens egna förutsättningar

G

ymnasiesärskolan ska inte bara förbereda dig för

yrkeslivet och eventuellt studier på folkhögskola
för IF. Den ska vara en bra grund för personlig

utveckling. Den ger dig också verktyg för att kunna delta
aktivt i samhället.

Gymnasiesärskolans utbildningar är fyra år långa. De utgår

från dina behov och förutsättningar. Undervisningen på ett
nationellt program är uppdelad i gemensamma ämnen och

ämnen som är kopplade till det program du har valt. Du får
betyg i varje kurs.

På individuellt program läser du istället sex ämnesområden

efter dina förutsättningar.

Programmet för administration, handel och
varuhantering
Studierna förbereder dig för ett framtida
arbete inom handeln och för olika
administrativa ar
b etsuppgifter. I vår
elevkiosk lär du dig att möta och ge
service till kunder. Du lär dig också praktisk
marknadsföring och entreprenörskap.
Vi samarbetar även med Ung företagsamhet (UF). Det innebär att vi driver en
egen kiosk i skolan, NG UF KIOSKEN, där
vi säljer dryck och tilltugg till skolans elever
och personal.
Vi plockar äpplen i villaträdgårdarna runt
skolan som mustas och sedan säljs i vår kiosk.
Där skapar vi ett exempel på varans väg som
ingår i en kurs i de programgemensamma
ämnena.
Arbetsplatsförlagt lärande
På ett nationellt program består minst
22 veckor av arbetsplatsförlagt lärande
(APL) under år 1–
4 . APL görs under
en period varje termin redan från år 1
för att få förståelse för programmet.

Kurser inom
GYMNASIESÄRSKOLAN

Gymnasiegemensamma
Engelska 1
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1
Svenska 1*

Poäng
100
50
200
100
50
50
50
200

Programgemensamma –
Administration, handel och
varuhantering
Administration 1
Handel 1
Information och
kommunikation 1
Inköp och logistik 1
Service och bemötande

100
100
100
100
100

Individuellt program –
ämnesområden
Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk och kommunikation
Alla program uppgår till
3 600 timmar under fyra år.

På APL ges möjlighet att praktisera teorin
som ingår i de olika handelskurserna
administration, handel och varuhantering.
Våra APL platser är exempelvis de stora
dagligvarubutikerna.

*Eller som andraspråk
Med reservation för ändringar

Individuellt program
Individuellt program i gymnasiesärskolan
är till för dig som behöver en utbildning
anpassad efter dina förutsättningar. Du läser
sex ämnesområden istället för kurser.
Du ska få kunskaper för ett så självständigt
och aktivt liv som möjligt. Innehållet på ett
individuellt program utformas utifrån dina
behov och förutsättningar inom ramen för
ämnesområdet. Du kan även läsa kurser från
våra nationella program. Rektor bestämmer
vad du kan kombinera.
Praktik kan förekomma, beroende på dina
förutsättningar.
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Nacka gymnasium ligger 7,1km från
Globen.

Tältet på Nacka IP konstgräs har en 11-mannaplan
och kan delas upp i mindre planer.

Skateparken som är ungefär 750 kvadratmeter
stor, är byggd helt i betong.
I parken finns en streetdel med bland annat
räcken, trappa, boxar, banks, curbs, eurogap och
en tredelad pooldel med olika djup.

Nacka Forum ligger precis runt hörnet

Vårt campusområde
402X är en direktbuss från Slussen till Nacka gymnasium
med tre avgångar varje vardagsmorgon. Alla elever får
busskort av skolan.

Nacka gymnasium ligger väl placerat nära
kommunikationer och vackert beläget mitt i ett
välfyllt kampusområde

Båtförbindelser finns till Nacka strand från Frihamnen,
Hammarby sjöstad och Strandvägen.

Nacka simhall, med möjlighet till träning och
vattensporter.

Nacka ishall, ligger på området.

Fotbollsplan med konstgräs
11-mannaplan.

Välkommen till öppet hus
lördag 4 december 2021 10:30–14:00
lördag 29 januari 2022 10:30–14:00

Griffelvägen 17, 131 56 Nacka | Tel 08-718 81 00 | Fax 08-718 81 81 | nacka.gymnasium@nacka.se | www.nacka.se/nackagymnasium

