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”Min utbildning har
hjälpt mig ta klivet
in i universitets
studierna” Läs mer på s7.
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Välkommen till
Arlandagymnasiet

olans elever och personal.

skola

Arlandagymnasiet rustar dig för framtiden. Vi erbjuder ett brett utbud
av unika utbildningsvägar oavsett om du har siktet inställt på ett jobb
direkt efter gymnasiet eller på att studera vidare.

P

å Arlandagymnasiet är kunskap och lärande i fokus, och som elev möts du av engagerade
lärare och skolpersonal. Undervisningen präglas av positiva och höga förväntningar, vilket
får dig att växa och utvecklas. Arlandagymnasiet är en plats för möten och gemenskap, där du
kommer att få kontakter för livet. För oss är det viktigt att du som elev känner dig stolt över
din skola och att din gymnasietid hos oss ger dig förutsättningar att ta dig dit du vill!

Högskoleförberedande program
Arlandagymnasiet erbjuder flera högskoleförberedande program med olika inriktningar, med
fokus på internationella och globala frågor, kreativitet och innovationskraft. De högskoleförberedande programmen på Arlandagymnasiet rustar dig inför dina vidare studier genom
att du får djupa ämneskunskaper och en god studievana.
Yrkesprogram
Våra yrkesprogram på Arlandagymnasiet har tät samverkan med arbetslivet, genom vilken du
som elev får värdefulla kontakter inför ditt framtida yrkesliv. På samtliga yrkesprogram finns
självklart möjlighet att läsa till grundläggande högskolebehörighet. Utöver det finns på flera av
våra yrkesprogram möjlighet att erhålla ett branschgodkänt certifikat inom ett specialområde,
vilket ökar dina möjligheter till jobb efter gymnasiet.
Idrottsspecialisering
För dig som vill satsa på din idrott under gymnasietiden
erbjuder Arlandagymnasiet nationell idrottsutbildning i
fotboll och handboll samt lokal idrottsutbildning i innebandy, ishockey och e-sport.
Engagemang
Arlandagymnasiet har flera elevföreningar som du kan
engagera dig i utifrån dina intressen. Några av de föreningar som finns på skolan är Skol-IF, musikföreningen
och FN-föreningen.

Certifierad FN-skola
Arlandagymnasiet är en certifierad FN-skola. Det innebär att vi
har åtagit oss att upprätthålla
den värdegrund
och de idéer om
mänskliga rättigheter
och solidaritet med
världens alla länder
som FN står för.
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”Samhällsvetare leder
och förändrar världen!”

Ta dig
dit du vill
Vill du vara med och förändra världen? Tycker du om
att skriva och få din åsikt hörd? Är du intresserad av
samhällsfrågor och vill du få chansen att debattera?
Tycker du att internationella frågor och hållbar utveckling
är viktigt? Gillar du språk, SO-ämnen och vill plugga
vidare i Sverige eller utomlands? Då ska du välja samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap
för det öppnar många dörrar till framtiden!
et är en vanlig skoldag och
D
ändå har klassen klätt sig i
kjol, slips och kavaj. De närmaste

två dagarna ska du och dina klasskamrater vara diplomater och
företräda olika länder i det årliga

FN-rollspelet. Arlandagymnasiet
är en certifierad FN-skola och du
kommer att märka att frågor om
demokrati, mänskliga rättigheter
och FN:s globala mål går som en
röd tråd genom undervisningen.
Utbildningen
Om du gillar föreläsningar,
seminarier och debatter kommer du att gilla inriktningen
samhällsvetenskap. Ju närmare
universitetet du kommer, desto
mer används universitetets
arbetsformer. Du avslutar dina
studier med ett gymnasiearbete
som är upplagt som en universitetsuppsats. Du får möta kunniga
och engagerade lärare som ställer
höga krav och hjälper dig vidare
i studierna.
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Årskurs 1
I årskurs 1 får du ett basår med
de ämnen som är grunden för
samhällsvetenskapsprogrammet,
tex samhällskunskap, historia
och svenska. Du läser i ett högre
tempo än du känner igen från
grundskolan, i en klass med
andra elever som också siktar på
att studera vidare. Syftet är att du
ska få känna på de arbetssätt som
utmärker programmet och lägga
grunden för en bra studieteknik.
Årskurs 2
Under årskurs 2 fördjupar du
dina kunskaper och förbereder
dig inför framtiden. Temat för
detta år är hållbarhet. Det innebär att du kommer få jobba med
hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv genom att det lyfts i flera
olika ämnen. Du gör även mer
omfattande skriftliga arbeten i
t.ex. historia. Dessutom
deltar alla elever i det
årliga FN-rollspelet.
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Från nybörjare

Årskurs 3
till expert genom
Nu ligger fokus på att
tre roliga år
specialisera studierna
och du får fördjupa
dig ännu mer. Genom
gymnasiearbetet får du arbeta
vetenskapligt och visa att du är
redo för universitetet. Temat för
sista året är internationalisering
och politik. Du läser då kurser
som Internationella relationer
och Retorik.

år 1

Du får en introduktion
i programmets karaktärs
ämnen och bra grunder
för de kommande
två åren.
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år 2

Du deltar i vårt
FN-rollspel där du får prova
på att vara diplomat.
Fokus kommer under
året även vara på
hållbarhetsfrågor.
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SASAM programplan
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

1140
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Gymnasiearbete

100

Programgemensamma
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

300
50
200
50

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

450
100
100
50
100
100

Programfördjupning
Internationella relationer
Politik och hållbar utveckling
Retorik

300
100
100
100

Individuellt val

200

år 3
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Fokus ligger på inter
nationella frågor samt
fördjupade kunskaper
inom karaktärsämnena,
men även inom retorik,
debatt och
seminarier.
Listén

Ansökningskod: SASAM-ARN

Arlanda Idrott

Idrottsutbildning på gymnasienivå- för dig
som vill satsa på både studier och idrott
Ta dig dit du vill!
Vill du satsa på din idrott utan att skolan blir lidande?
Vill du ha alla möjligheter att studera vidare efter
gymnasiet utan att avstå från att satsa på idrotten?
Hos oss hör idrott och studier ihop. Oavsett om
du går den lokala idrottsutbildningen (LIU) eller
den nationella idrottsutbildningen (NIU) erbjuder
Arlandagymnasiet dig som vill satsa på både studier
och idrott den möjligheten. Du kan utöva idrotterna
fotboll, handboll, innebandy, e-sport och ishockey
på samtliga högskoleförberedande program samt
på två av våra yrkesprogram; försäljnings- och
serviceprogrammet och barn- och
fritidsprogrammet. Vi erbjuder
dig professionella tränare från
idrottslivet.
Nationell idrottsutbildning (NIU)
Arlandagymnasiet har blivit godkänt att bedriva
nationell idrottsutbildning i idrotterna fotboll och
handboll. Siktar du på att nå elitnivå inom din
idrott, är detta utbildningen för dig. Ett nära samarbete mellan skola, tränare och hemmet skapar de
bästa förutsättningarna.
Lokal idrottsutbildning (LIU)
Arlandagymnasiet erbjuder lokal idrottsutbildning i
innebandy, ishockey och e-sport. Den lokala idrottsutbildningen håller hög kvalitet och eleverna har
möjlighet till lika mycket träningstid som elever som
går den nationella idrottsutbildningen.
Det bästa av två världar
På Arlandagymnasiet möts det bästa av två olika
världar. Från skolan får du engagerade lärare som
med flexibla och kreativa arbetsformer hjälper dig
framåt i dina studier. Från idrotten får du välutbildade och professionella tränare som är vana att
arbeta i skolmiljö och samtidigt verkar på distriktseller nationell nivå. Du får dessutom support och
utbildning i sådant som mental träning, fysiologi
och kost. Med hjälp av digitala verktyg kan du
följa utbildningen på skolan, hemma eller på träningsläger i Sverige eller utomlands.

Idrott SASAM
NIU Fotboll / Handboll
NIU programfördjupning
Internationella relationer
Idrottsspecialisering 1
Idrottsspecialisering 2

300
100
100
100

NIU individuellt val
Idrottsspecialisering 3
Tränings- och tävlingslära 1

200
100
100

LIU Ishockey / Innebandy /
E-sport
LIU programfördjupning
Internationella relationer
Politik och hållbar utveckling
Retorik

300
100
100
100

LIU individuellt val
Idrott och hälsa 1 – specialisering
Idrott och hälsa 2 – specialisering

200
100
100

LIU utökade kurser
Träningslära 1

100
100
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”Min utbildning har
hjälpt mig ta klivet
in i universitets
studierna”
Isamar Yacoub läser juristprogrammet vid Stockholms
universitet. Ett mål som hon haft sedan dag ett på
Arlandagymnasiet.
läser juristprogrammet i
JläseragStockholm.
För närvarande
vi processrätt som kort

sagt handlar om förfarandet vid
domstolar. Vi har bland annat
haft ett rättegångsspel där vi har
fått prova på hur det känns att
hantera olika mål vid domstol.
Det har varit väldigt givande.
Hur var det att gå på Arlanda
gymnasiet?
– Det var både kul och lärorikt
att gå på Arlandagymnasiet. Jag

tog alltid studierna på stort allvar.
Samtidigt var det skönt att kunna
engagera sig i annat också som
FN-föreningen, och så gjorde vi
en modeshow.
Vad betyder utbildningen du
fick för din framgång?
– Min utbildning som jag fick
på Arlandagymnasiet har hjälpt
mig att ta klivet in i universitetsstudierna. Lärarna var alltid
hjälpsamma. Vi skulle inte bara
förbereda oss till proven vi

hade i klassrummen, utan också
förbereda oss för vad som fanns
utanför skolans väggar. Det är
tack vare lärarna som jag inte
var särskilt rädd för att söka mig
vidare till en högskoleutbildning.
Vad gör du om fem år?
– Om fem år har jag förhoppningsvis avslutat mina juridik
studier på Stockholms universitet
och jobbar på någon juristbyrå.
Helst vill jag arbeta som advokat
och då med brottmål.
Vad tycker du var bra med
Arlandagymnasiet?
– Det bästa med Arlanda
gymnasiet var atmosfären. Både
lärare och elever var väldigt välkomnade. Man var som en stor
familj. Det fanns en plats för alla.
Vad vill du ge för råd till
en elev som ska börja på
samhällsprogrammet?
– Gymnasieutbildning är väldigt
viktigt så det är bra att fokusera
på studierna men man ska inte
glömma att ha kul också. Gå med
i en förening eller börja med en
sport, var med i en julshow eller
sjung i lunchkonserterna. Det är
de roliga stunderna man kommer
minnas och tänka tillbaka på.

Så här söker du
1

Gå in på www.gyantagningen.se

2

Logga in med ditt personnummer och det lösenord som du har fått hemskickat
(om du behöver hjälp med att skaffa ett lösenord så kontaktar du din SYV eller
Gymnasieantagningen)

3

Välj Arlandagymnasiet och Samhällsvetenskapsprogrammet
(SASAM-ARN)

www.arlandagymnasiet.se
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Ansök på:
www.gyantagningen.se
Sökväg SASAM-ARN

