Get ready for the world!

Hos oss får du
studiero och
kunskapsfokus
Lär dig tala
inför grupp

Här är engelskan
en naturlig del
av skoldagen

Vi är för
st i
Sverige
med
tre term
iner

Vi har kombinerat det bästa
från den svenska gymnasieskolan
med det bästa från high school
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet

Ekonomiprogrammet
Teknikprogrammet

www.amerikanskagymnasiet.se

De flesta är överens om att USA präglas av en kämparanda, entreprenörsanda, innovationsförmåga och en tro på att göra det omöjliga möjligt, som få länder i världen kan konkurrera
med. Det handlar i grunden om en kultur – ett sätt att tänka, handla och vara det ”sociala
lim” som håller ihop ett samhälle eller organisation. Kulturen sitter inte i väggarna utan
i huvudet på de som lever i samma kultur oavsett om det är en nation, en organisation,
en skola eller en familj.

Välkommen till
Amerikanska Gymnasiet!

En av grundtankarna med Amerikanska Gymnasiet

skolan, som i sig skapar en lugn och trygg studie-

är att skapa en sådan anda. En anda där du tillåts

miljö. Hela skolan präglas av tydliga ramar och

att tänka stort, våga tro på dig själv och gå utanför

spelregler, men också av omtanke där vi ser och

din egen komfortzon. För att du ska våga göra detta

bryr oss om varandra.

Överträffa dig själv
För att du ska kunna hänga med i undervisningen
och nå din fulla potential får du lära dig studie-

krävs både ”ramar och kramar” från oss vuxna på

teknik direkt. Våra lärare ser dig, möter dig med
respekt och skapar en studiemiljö med fullt fokus
på din kunskapsutveckling.
Undervisningen är utformad för att du ska nå
de högre betygsmålen. Du får också träna kommunikation, retorik och att debattera genom att hålla
olika ”speech”. Att övervinna rädslan för att tala
inför grupp, och dessutom bli riktigt bra på det, är
något som de flesta får nytta av senare i livet.

En ny gymnasieskola i Göteborg
Amerikanska Gymnasiet är en svensk gymnasieskola som utifrån forskning och
beprövad erfarenhet kombinerar det bästa från det svenska och amerikanska skol-

Ramar & kramar

systemet. Skolan vänder sig till dig som är studiemotiverad med ambition att skaffa

På Amerikanska gymnasiet gäller ordning,

dig en gymnasieutbildning med internationella fördelar. Du får studera i en modern

reda och studiefokus. Vi har tydliga regler för

och lugn studiemiljö med inslag av amerikansk high school-kultur. Undervisningen

vad som gäller i klassrummet och på skolan.

sker både på engelska och svenska. Att göra engelskan till en naturlig del av ditt liv

Det handlar dels om att kunna erbjuda studiero

rustar dig för universitetsvärlden samtidigt som det skapar goda förutsättningar

och dels om att träna dig för den miljö som

för en framtida karriär både i Sverige och utomlands. Skolan är formad för att ge
elever och lärare så goda förutsättningar som möjligt att lyckas. Detta inkluderar
hela perspektivet från hur skollokalerna är utformade, till hur vi använder litteratur,
samt att vi delat in läsåret i tre terminer istället för två.

En skola på vetenskaplig grund

Summer Academy i USA

till att försämra studieron. Vi står upp för

Skoldagen, läsåret, arbetsmiljön och undervisningens

god kamratskap och professionella relationer

ningar du behöver för att klara en gymnasiexamen med

Under sommarlovet i årskurs 1 och årskurs 2 har samtliga elever på Amerikanska Gymnasiet möjlighet

just de kunskaper, förmågor och betyg du siktar mot.

att delta i Summer Academy i USA. Tack vare ett etablerat samarbete mellan Amerikanska Gymnasiet
och STS Education så finns denna möjlighet till en mycket låg kostnad. Efter skolårets tre terminer

Starka värderingar och en stark skolkultur

erbjuds du som elev att välja till en frivillig ”fjärde termin” i USA.

läsa på high school fast i Göteborg. Du får ta del av en
mängd spännande aktiviteter som skapar gemenskap
och får dig att uppleva the high school spirit – en

✔ Courage – vi är modiga

gemensam kämparanda.
Aktiviteterna bedrivs via lärarledda kommittéer
där du får möjlighet att utmana både dig själv och
andra. Vad fångar ditt intresse? Du väljer själv i vilken
eller vilka kommittéer du vill vara aktiv i.

✔ Kindness – vi är hjälpsamma och
omtänksamma

✔ Grit – vi har kämparanda

Amerikanska Gymnasiets profil passar STS

Vi är väldigt glada och stolta över detta

mycket bra och innebär att fler ungdomar

samarbete som innebär att vi kan erbjuda

i Sverige får chansen att studera språk

eleverna att de får träna språk i en unik och

utomlands och samtidigt uppleva och ta del

autentisk miljö som underlättar inlärningen

av en annan kultur.

väsentligt.

John Cedergårdh,
VD för STS Språkresor

Peter Heddelin,
Rektor och VD för Amerikanska Gymnasiet

Dress for success.
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sammanfattas: Ramar & kramar. De garanterar
dig en lugn, fokuserad och stimulerande
studiemiljö som ger dig möjlighet att arbeta
störande moment.

✔ Knowledge & Curiosity – vi söker
kunskap och är nyfikna

mellan lärare och elever. Våra trivselregler

mot de högre målen inom varje ämne utan

Läs mer på: www.amerikanskagymnasiet.se/summer-academy
Att studera på Amerikanska Gymnasiet är som att

arbetslivet. Dina lärare visar handlingskraft
vid alla former av kränkningar eller försök

upplägg är alla anpassade för att ge dig de förutsätt-

High school spirit!

väntar på universitet och högskola eller i
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Vilken blir din skolkommitté?
Bli en aktiv del i en eller flera av våra lärarledda skolkommittéer. Amerikanska Gymnasiet har fyra olika inriktningar
att välja mellan: Retorik & debatt, Programmering & startup, Träning & hälsa, Resor & event

Ingen skola är bättre
än sina lärare

Att delta i en skolkommitté är en möjlighet att få en starkare relation med

kommer betyda mycket i yrkeslivet. Skolkommittéarbetet är förlagt under

andra elever på skolan, vilket också indirekt skapar en grund till ditt framtida

skoltid och sker i företagsliknande former där man planerar, finansierar och

kontaktnät. Det är också en möjlighet för dig att utveckla förmågor som senare

genomför olika projekt under året. Allt arbete är lärarlett.

Därför kompetensutvecklar vi varje år vår personal
via internationella studiebesök på skolor runt om i
världen för att ständigt kunna ligga i framkant när
det gäller lärande och utveckling. Vi fokuserar också

Göteborgs city
som campus

på kompetensutveckling mot klassrumsledarskap,
där vi regelbundet utvecklar våra lärare i att vara
effektiva ledare. Om vi själva brinner för att utvecklas, så gör också våra elever det.

Retorik och debatt
Få saker är så roliga och givande som att lära sig att
tala för sin sak. I Retorik och debatt får du träning

Med Göteborg som campus hamnar du mitt i

i att argumentera kring kontroversiella ämnen och

händelsernas centrum. Skolan ligger centralt i

spela olika roller inför publik och skolans jury

Göteborg på Anders Personsgatan nära håll-

bestående av skolans ledningsgrupp och elevråd.

Lär dig engelska
naturligt

platsen Svingeln. Hit kommer du enkelt med
buss eller spårvagn. Det är gångavstånd till
skolan från centralstationen om du pendlar in

Du får värdefull feedback som vässar dina färdigheter inför nästa drabbning. Att vara säker på scen

Resor och event

handlar om träning och åter träning.

I elevkommittén resor och event skapas förutsättningarna för det där lilla extra på skolan. Här

till Göteborg. Att gå på en skola mitt i centrum är

Du behöver inte kunna tala flytande engelska för

verkligen speciellt. Du och dina klasskompisar får

att söka till Amerikanska Gymnasiet. Det är snarare

ett fantastiskt utbud av caféer, restauranger och andra

något du kommer att lära dig. Genom att en stor
del av lektionerna hålls på engelska, och att även

nöjen att ta del av, såväl under lunchrasten som efter skoltid.

verkställs allt från finansiering av Summer Academy till projektering av skolans Year book,

FORTITUDO

Amerikanska
Gymnasiet

projektledning av High school prom och årets alla andra energifyllda event.

kurslitteraturen till stor del är på engelska, lär du
dig språket naturligt. Fördelen är att du kommer få
lättare att läsa vidare på universitet och högskola,

Din fribiljett till
näringslivet?

där engelska ofta är huvudspråket. Engelska är
dessutom ett av de vanligaste koncernspråken
i många företag, både i Sverige och utomlands.

För att ge dig bästa möjliga förutsättningar att ta dig in
på arbetsmarknaden efter avklarade studier samverkar
vi aktivt med näringslivet i Göteborg. Varje klass har ett
eget mentorsföretag som kan bli en värdefull kontakt
och väg ut i näringslivet. Via mentorsföretaget får du
möjlighet att arbeta med verkliga uppdrag i projektform,
vilket är både roligt och stimulerande. Vi har regelbundna
träffar under året, både på skolan och på företaget.
Vi bjuder dessutom in framgångsrika företagare som
både berättar och diskuterar framgångar och motgångar
tillsammans med dig och dina klasskompisar. Tillsammans
ger det en helt annan inblick i näringslivet än vad som
annars är möjligt. Amerikanska Gymnasiet har också
ett eget ”Dragons Den” för elever i senare årskurser.
Här finns verkliga möjligheter att visa upp sina affärsidéer för framgångsrika investerare.
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Kvalitetsarbete
Amerikanska Gymnasiet kvalitetsarbete är format
för att vara nationellt ledande. Skolans ordinarie

Programmering
och startup

och löpande arbete följer en tydlig och gedigen
årsstruktur där mätning, utvärdering och uppföljning är naturligt implementerade. Amerikanska
Gymnasiet har definierat fem kvalitetsmått som

Programmerare lär vara det största bristyrket i

vi varje termin följer upp:

världen. I Programmering och start up får du

✔ Läroplansmål

Träning och hälsa

chansen att bli en fena på programmering med

Sport, träning och laganda utgör en stor del av high school-kulturen i USA, liksom på Amerikanska Gymnasiet.

start-up. Kanske kommer någon av framtidens

✔ Upplevd kvalitet
✔ Lärofrämjandemål

målet att under skoltiden lyckas med en så kallad

Ta chansen att prova olika sporter tillsammans med likasinnade, planera träningsevent och utmana hela

succéappar att ta sin form i denna skolkommitté?

✔ Värdegrund & likabehandling

skolan inom olika sporter och tävlingar! Träning och hälsa är aktiviteten för dig som verkligen gillar att

Sverige och USA är hittills extremt framgångsrika

✔ Kunskapsresultat.

hålla igång.

inom området.
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Fyra program – sju inriktningar – tusen möjligheter
Samhällsvetenskapsprogrammet

Ekonomiprogrammet
Två olika inriktningar:

Naturvetenskapsprogrammet

Tre olika inriktningar:

• Ekonomi

• Naturvetenskap och samhälle

• Beteendevetenskap

• Juridik

Teknikprogrammet
• Informations- och medieteknik

• Samhällsvetenskap
• Medier, information och
kommunikation
Vill du arbeta med ekonomi eller juridik eller göra karriär inom affärsvärlden med hela

Är du intresserad av både naturvetenskap och samhällskunskap? Här har du den perfekta

Är du intresserad av IT, programmering och tycker om matematik? Vill du läsa vidare till

såsom t ex psykolog, socionom, polis, tulltjänsteman, lärare, journalist, kommunikatör,

världen som arbetsfält? Du kanske vill arbeta som entreprenör, VD, ekonom, revisor,

kombinationen som ger dig en bred kunskapsbas inför vidare studier till exempelvis läkare,

exempelvis programmerare, systemvetare, systemutvecklare, drifttekniker, app-utvecklare,

personalchef, biståndsarbetare, politiker, mäklare, diplomat eller projektledare?

banktjänsteman, controller, jurist, advokat, åklagare, konsult, marknadsförare, butikschef,

apotekare, biomedicinare, tandläkare, sjukhusfysiker, sjukgymnast, ingenjör, arkitekt,

spelutvecklare, testledare, webbdesigner, konsult, säkerhetsansvarig IT? Teknikprogrammet

Välj programmet som ger dig en oändlig horisont!

inköpare, säljare, nationalekonom? Ekonomiprogrammet ger dig alla möjligheter!

geolog, biolog, meteorolog, lantmätare, agronom, flygledare eller veterinär.

med IT-inriktning är för dig med drömmar om en digital framtid!

100
100
100

Individuellt val (200 p)
Moderna språk 3
Modersmål
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1a1
Engelska7
Fysik 1a
Naturkunskap 2
Matematik 3b

100
100
100
50
100
150
100
100

Åk1

Åk2
100
100

Åk3

100
100
50

100
100
100
100

Åk1

Åk2
100

100

Programfördjupning (300 p)
Internationell ekonomi
Ledarskap & organisation
Internationella relationer

100
100
100

Individuellt val (200 p)
Moderna språk
Modersmål 1
Idrott och hälsa 2
Retorik
Naturkunskap 2
Engelska7
Fysik 1a
Bild och form 1a1

100
100
100
100
100
100
150
50

Inriktning juridik (300p)
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a

Poäng
50
100
100
50

Programfördjupning (300 p)
Internationell ekonomi
Ledarskap & organisation
Internationella relationer
Individuellt val (200 p)
Moderna språk
Matematik 3b
Idrott och hälsa 2
Retorik
Naturkunskap 2
Engelska7
Fysik 1a
Bild och form 1a1

100

100
Åk1

Åk2
100

100
100

100
100
100
100

100

100
100
100

Programfördjupning (300 p)
Kemi 2
Internationella relationer
Engelska 7

100
100
100

Individuellt val (200 p)
Moderna språk
Modersmål 1
Idrott och hälsa 2
Retorik
Bild och form 1a1
Matematik 4
Fysik 2
Psykologi 1

100
100
100
100
50
100
100
50

Åk1

Åk2

100

Gymnasiegemensamma ämnen (1100 p)
Engelska 5
Idrott Hälsa 1
Matematik 1c
Svenska 1 /svenska som andraspråk 1
Samhällskunskap1b
Historia 1a1
Engelska 6
Matematik 2c
Svenska 2 / svenska som andraspråk 2
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Svenska 3 / svenska som andraspråk 3

100
50
100

150
100
100
100

100
100
100

100
100
100

Poäng
100

100

100

Åk3
50
100

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

Programgemensamma ämnen (400p)
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

150
100
150

Inriktningsämnen (300p)
Dator- och nätverksteknik
Programmering 1
Webutveckling 1

100
100
100

Programfördjupning (400 p)
Programmering 2
Webutveckling 2
Matematik 4
Engelska 7

100
100
100
100

Individuellt val (200 p)
Moderna språk
Modersmål 1
Idrott och hälsa 2
Retorik
Engelska7
Bild och form 1a1
Historia 1a2
Biologi 1
Biologi 2
Fysik 2
Psykologi 1
Kemi 2

100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
50
100

Gymnasiearbete (100 p)
Gymnasiearbete

100

Åk1
100
100
100
100
100
50

Åk2

Åk3

100
100
100
100
50
100

150
100
150

100
100
100

100
100
100
100
100

100

100

100
50

100
100
100
100

D EC

100

Åk3

100

Åk3

100
100
100

100

Gymnasiearbete (100 p)
Gymnasiearbete

100
100
100

100
100
100
100
100
100
150
50

Åk3

Inriktningsämnen (300p)
Biologi 2
Geografi 1
Samhällskunskap 2

Åk2

Informations- och medieteknik

50
100

150
100
100
100

Åk1
100
100
100
100
100
100

V

JA N

2

1

Tre terminer istället för två

FE

Hos oss läser du 178 skoldagar precis som alla elever gör på gymnasiet i Sverige. Skillnaden är
att vi precis som i USA och i många andra länder har delat in läsåret i tre terminer istället för två.
Fördelen är att du och våra lärare får bättre förutsättningar att tillsammans nå högre studieresultat. Vetenskapliga undersökningar visar till exempel att ett mer jämnt fördelat skolår ger
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APR

Poäng
100
100
100
50

100

100

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

Programgemensamma ämnen (450p)
Fysik 1a
Kemi 1
Biologi 1
Moderna språk

O

100
100

100

N

100
100
100

Gemensamt

50

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 p)
Engelska 5
Idrott Hälsa 1
Matematik 1c
Svenska 1 /svenska som andraspråk 1
Samhällskunskap1b
Historia 1b
Engelska 6
Matematik 2c
Svenska 2 / svenska som andraspråk 2
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Svenska 3 / svenska som andraspråk 3

100
100
100
100
100
50

100
Poäng
100
100
100

Åk3

MAR

Programfördjupning (300 p)
Internationella relationer
Politik & hållbar utveckling
Ledarskap och organisation

Inriktning ekonomi (300p)
Företagsekonomi2
Matematik 3b
Entreprenörskap & företagande

100

100

Poäng
100
100
100
100
50

Åk3
100

Åk2

Naturvetenskap och samhälle

Åk2

Gymnasiearbete (100 p)
Gymnasiearbete

100
50
100
100

Åk1
100
100
100
100
100
100

OKT

100
100
100
50
100
150
100
100

Åk1

Åk3
100

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

SEP

50

bättre möjligheter till både återhämtning och bättre inlärning. De visar också att långa sommarlov får oss att glömma mer av det vi lärt oss, speciellt inom matematik, samtidigt som det tar
längre tid att komma igång efter ett långt sommarlov. Tre terminer ger dig som elev också möjlig-

Individuellt val (200 p)
Moderna språk 3
Modersmål
Idrott och hälsa 2
Bild
Engelska7
Naturkunskap 2
Matematik 3b

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
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M

100
100
100
100

G

heten att få två betygsprognoser innan du får ditt slutbetyg. Läsåret startar vi en vecka tidigare

Programfördjupning (400 p)
Internationella relationer
Samhällskunskap 2
Ledarskap och organisation
Journalistik, reklam och information 2

U

Samhällsvetenskap

50
50

Ekonomi

Individuellt val (200 p)
Moderna språk 3
Modersmål
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1a1
Engelska7
Fysik 1a
Naturkunskap 2
Matematik 3b

Programgemensamma ämnen (350p)
Företagsekonomi 1
Psykologi 1
Moderna språk
Privatjuridik

100

Åk2

Gymnasiegemensamma ämnen (1250 p)
Engelska 5
Idrott Hälsa 1
Matematik 1b
Svenska 1 /svenska som andraspråk 1
Samhällskunskap1b
Historia 1b
Engelska 6
Matematik 2b
Svenska 2 / svenska som andraspråk 2
Samhällskunskap 2
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Svenska 3 / svenska som andraspråk 3

B

Medier, information och kommunikation

100

Juridik

Beteendevetenskap

100
100
100

Inriktning medier, info & kom (350p)
Journalistik, reklam och information 1
Medieproduktion 1
Medier, samhälle och kommunikation 1
Psykologi 2a

100

Åk1

Programfördjupning (300 p)
Internationella relationer
Politik & hållbar utveckling
Samhällskunskap 3

Inriktning samhällsvetenskap (450p)
Historia 2a
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Geografi 1
Religionskunskap 2

100
100
100
50
100

100
Poäng
100
100
50
100
100

Åk3

JUL

Inriktning beteendevetenskap (450p)
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi

Åk2

JUN

Gymnasiearbete (100 p)
Gymnasiearbete

200
50
50

Åk1
100
100
100
100
100
100

A

Programgemensamma ämnen (300p)
Moderna språk (franska, spanska, tyska)
Filosofi 1
Psykologi 1

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

J

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 p)
Engelska 5
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 / svenska som andraspråk 1
Engelska 6
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Svenska 2 / svenska som andraspråk 2
Svenska 3 / svenska som andraspråk 3

A

Gemensamt

Vill du göra skillnad i samhället och få många olika möjligheter att läsa vidare mot yrken

än andra svenska gymnasieskolor. I gengäld får du två veckors höstlov och två veckors sportlov.
En resa till solen, snön eller bara lite skönt häng – vad vill du använda dina längre höst- och
sportlov till?
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Ansökan

Ready?
På Amerikanska gymnasiet får du möjligheten att skaffa dig en gymnasie-

Amerikanska Gymnasiet är riksrekryterande,

examen med särskilt goda kunskaper i engelska och en utvecklad studieteknik.

vilket innebär att man är välkommen att

Du kommer bli trygg i att tala inför grupp och vi ser att träning & hälsa
i olika former är en viktig del av vardagen för våra elever.

Study.

Are you
ready?

söka till skolan oberoende av var man bor
i Sverige.
Bor du i någon av Göteborgsregionens
13 kommuner – Ale, Alingsås, Göteborg,
Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,

Hos oss får du arbeta i en modern och lugn arbetsmiljö med ordning och
studiero på alla lektioner. Vi coachar tydligt mot de högre målen (C–A) för att
du skall ha alla möjligheter att nå din fulla potential. Du kommer hela tiden
veta hur du ligger till och vilket som är ditt nästa steg inom varje ämne.

Go!

Kolla om Amerikans

ka
gymnasiet är skolan
för dig!
Du är bara 12 frågor
från att se
hur bra du platsar på
Amerikanska
gymnasiet. Starta tes
tet nu!

Go!

Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,
Tjörn eller Öckerö får du under december
månad det år du går i årskurs 9, hem ett
brev i brevlådan. I brevet hittar du ett
lösenord som du använder på gymnasieantagningens webbplats, Indranet. Där gör
du ditt gymnasieval. Du väljer gymnasie-

Vill du veta mer om Amerikanska gymnasiet, anmäl ditt intresse redan nu.

program, inriktning och Amerikanska

Gör din intresseanmälan på www.amerikanskagymnasiet.se/intresseanmalan

Gymnasiet under rubriken skola.

Därför ska du välja Amerikanska Gymnasiet!
✔ Högskoleförberedande gymnasieprogram för dig som är studiemotiverad.
✔ Ger dig särskilt goda färdigheter i engelska och att tala inför publik.
✔ Centralt beläget i Göteborg i moderna lokaler som stimulerar ditt lärande.
✔ Studiero och kunskapsfokus på alla lektioner.
✔ Fördelar läsåret på tre terminer istället för två för bättre kvalitetsuppföljning.
✔ Samverkar aktivt med amerikanska skolor och näringslivet i Göteborg.
✔ Lärarledda skolkommittéer för trivsel, gemenskap och ett kontaktnät för livet.
✔ Studera i USA på sommaren.

SMS live: 0706-10 66 55 – Vi svarar på frågor alla dagar 08:00–20:00

www.amerikanskagymnasiet.se

info@amerikanskagymnasiet.se

