
Vi har kombinerat det bästa 
från den svenska gymnasieskolan 

med det bästa från high school
  Samhällsvetenskapsprogrammet    Ekonomiprogrammet  

  Naturvetenskapsprogrammet    Teknikprogrammet  

Get ready for the world!

www.amerikanskagymnasiet.se

Lär dig tala Lär dig tala 
inför gruppinför grupp

Vi är först i 
Sverige med tre terminer

Hos oss får du  Hos oss får du  
studiero och studiero och 
kunskapsfokuskunskapsfokus

Här är engelskan Här är engelskan 
en naturlig del en naturlig del 
av skoldagenav skoldagen



Summer Academy i USA

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

möjlighet att delta i Summer Academy i USA. Detta tack vare ett etablerat samarbete mellan 

Amerikanska Gymnasiet och STS Education. Skolans klasser arbetar under läsåren med 

”Fundraising”, där målsättningen är att Summer Academy skall vara så nära kostnadsfri som 

möjligt. Varje år finns också individuella resestipendier som delas ut. Förutom lärprocessen 

med att lära sig att samla in medel till ett specifikt ändamål, så kommer upplevelsen av att 

studera i USA på sommarloven vara ett minne för livet. 

Läs mer på: www.amerikanskagymnasiet.se/summer-academy

Summer Academy är frivilligt och ligger utanför kursplanen.

Vi är väldigt glada och stolta över detta 

samarbete som innebär att vi kan erbjuda 

eleverna att de får träna språk i en unik 

och autentisk miljö som underlättar 

inlärningen väsentligt.

Peter Heddelin, 

Rektor och VD för Amerikanska Gymnasiet

Amerikanska Gymnasiets profil passar STS 

mycket bra och innebär att fler ungdomar 

i Sverige får chansen att studera språk 

utomlands och samtidigt uppleva och ta 

del av en annan kultur.

Petra King, 

VD STS Education Nordic
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På Amerikanska Gymnasiet gäller ordning, reda och 

studiefokus. Vi har tydliga regler för vad som gäller  

i klassrummet och på skolan. Det handlar dels om att 

kunna erbjuda studiero och dels om att träna dig för 

den miljö som väntar på universitet och högskola eller  

i arbetslivet. Skolan visar handlingskraft vid alla former 

av kränkningar eller försök till att försämra studieron. 

Vi står upp för god kamratskap och professionella 

relationer mellan lärare och elever. Våra trivselregler 

sammanfattas: Ramar & kramar. De garanterar dig en 

lugn, fokuserad och stimulerande studiemiljö som ger 

dig möjlighet att arbeta mot de högre målen inom varje 

ämne utan störande moment. 

En av grundtankarna med Amerikanska Gym-

nasiet är att skapa en sådan anda. En anda där 

du tillåts att tänka stort, våga tro på dig själv 

och gå utanför din egen komfortzon. För att du 

ska våga göra detta krävs både ”ramar och 

kramar” från de vuxna på skolan, som i sig 

skapar en lugn och trygg studiemiljö. Hela skolan 

präglas av tydliga ramar och spelregler, men 

också av omtanke där vi ser och bryr oss om 

varandra. 

Vårt mål är att du skall nå din fulla potential och att du 

efter gymnasiet skall vara redo för framtiden och världen 

på universitet, högskola och ett framtida arbetsliv.  

Vi vill att du efter studenten lämnar skolan med höga 

kunskaper, starka förmågor och starka värderingar. Vi har 

därför valt att bland annat ha studieteknik på schema 

varje vecka under första läsåret. Våra lärare är också 

lärare som ser dig, möter dig med respekt och skapar en 

studiemiljö som ger dig studiero med fokus på kunskaps-

utveckling. 98,5% av våra elever uppger att det alltid är 

studiero på alla lektioner. Med goda förutsättningar på 

skolan har du alla möjligheter att nå dit du vill nå under 

din gymnasietid. Undervisningen är utformad för att 

du ska kunna nå de högre betygsstegen (A-B-C). 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. 

Välkommen till 
Amerikanska 

Gymnasiet!

En kvalitetsskola i Göteborg

Ramar & kramar

Överträffa dig själv

De flesta är överens om att USA präglas av en kämparanda, entreprenörsanda, innova-

tionsförmåga 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, och 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.

Skoldagen, läsåret, arbetsmiljön och undervisningens 

upplägg är anpassat för att ge dig de förutsättningar du 

behöver för att klara en gymnasiexamen med just de 

kunskaper, förmågor och betyg du siktar mot.

Starka värderingar och en stark skolkultur

✔  Knowledge & Curiosity – vi söker 

kunskap och är nyfikna

✔  Courage – vi är modiga

✔  Kindness – vi är hjälpsamma och  

omtänksamma

✔  Grit – vi kämpar och ger oss inte

Att studera på Amerikanska Gymnasiet är som att läsa 

på high school fast i Göteborg. Du får ta del av en 

mängd spännande aktiviteter som skapar gemenskap 

och låter dig uppleva ”the high school spirit” – en 

mycket stark gemenskap under gymnasietiden.

Skolåret innehåller bland annat flera starka 

traditioner från USA som kallas ”Homecoming”. 

Du kan också vara med i olika klubbar och 

kommittéer utifrån dina egna intressen. 

The high school spirit!

Dress for success.

En stark kultur ger dig  

bättre förutsättningar

Amerikanska Gymnasiet är en svensk gymnasieskola som utifrån vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet kombinerar det främsta från det svenska och amerikanska 

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

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

modern och lugn studiemiljö med inslag från amerikansk high school. Undervisningen 

sker på svenska. Engelska inslag blandas in naturligt i all undervisning i stigande 

omfattning längs med gymnasietiden. Att göra engelskan till en naturlig del av din 

vardag rustar dig för universitetsvärlden, samtidigt som det skapar förutsättningar 

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 tillsammans.   

Det inkluderar hela perspektivet från hur skollokalerna är utformade, skolans 

 värderingar samt att vi delat in läsåret i tre terminer istället för två.
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Göteborg city 
som Campus!

Med Göteborg som campus hamnar du mitt i händelsernas centrum. Skolan ligger centralt 

i Göteborg på Anders Personsgatan nära hållplatsen Svingeln. Hit kommer du enkelt 

med buss eller spårvagn. Det är gångavstånd till skolan från centralstationen om du 

pendlar in till Göteborg. Att gå på en skola mitt i centrum är verkligen speciellt. Du och 

dina klasskompisar får ett fantastiskt utbud av caféer, restauranger och nöjen att ta 

del av, såväl under lunchrasten som efter skoltid.

Två gånger per år samlas hela skolan för en 

debattävling. Inför detta event så har varje 

klass valt ut två representanter som tävlar 

för klassen. En vecka före MIC får varje klass 

reda på sina ämnen och om de skall ha ett 

ställningstagande för eller emot i ämnet. Den 

segrande klassen vinner sedan en prestigefull 

”student poäng” och namnen på de deltagare 

som vunnit MIC sätts på en guldplakett på 

skolans egen ”Wall of Fame”.  

På high school i USA är olika klubbar och kommittéer en vardag. På Amerikanska Gymnasiet kan man antingen själv eller tillsammans 

med sina kompisar starta upp en klubb eller så kan man gå med i en befintlig klubb eller kommitté. De skapar en stark gemenskap mellan 

skolans klasser och arrangerar olika event och tävlingar under skolåren. Bland annat tävlar klubbarna varje år i Amerikanskas ”Skol-SM”  

i exempelvis fotboll, golf, debatt och padel. Klubbarna arrangerar olika event och tävlingar under skolåren.

MIC – Make It Count

Vilken blir din skolkommitté?

Homecoming är en tradition från high school. I USA kommer studenter tillbaka till sin gamla skola för 

olika temadagar såsom ”What not to wear Wednesday” eller ”Meme Day”. Detta skapar en fantastisk 

stämning på skolan. Genom starka traditioner som återkommer varje år formas en särskilt god 

gemenskap. På Amerikanska Gymnasiet har vi flera av de traditionella temadagarna som finns på 

high school i USA samt några egna traditioner. Exempel som återkommer varje år är ”Good morning 

Monday”, ”Suit up Day” och ”Crazy hair day”. Klasserna tävlar i Homecoming där man vinner poäng 

och den vinnande klassen i årskurs tre får VIP på alla aktiviteter runt studenten. Ett event per år är 

lärarnas. I ”Teachers Masquerade” tävlar lärarna mot varandra och eleverna är jury.

Homecoming & Yearbook 

Att lära sig tala inför andra är en viktig metod för 

att utveckla ett personligt ledarskap. Vi talar därför 

ofta inför varandra i olika moment i undervisningen. 

Att tala inför andra är något de allra flesta tycker 

är svårt och obekvämt. Vi börjar därför lugnt och  

i trygghet för att du sakta men säkert skall påbörja 

en resa där du efter tre år på gymnasiet kommer 

känna dig trygg och säker i denna förmåga. Att 

bemästra konsten att tala inför andra är något du 

kommer ha nytta av i hela ditt liv.  

FORT ITUDO

Amerikanska
Gymnasiet

Retorik och speech

Därför arbetar vi systematiskt med utvärdering, 

återkoppling och utveckling av undervisningen. 

Våra lärare åker ibland utomlands på internationella 

studiebesök på skolor runt om i världen för att 

ständigt kunna ligga i framkant när det gäller lärande 

och utveckling. Vi fokuserar särskilt på kompetens-

utveckling mot klassrumsledarskap, där vi regel-

bundet utvecklar våra lärare i att vara tydliga ledare 

med goda hjärtan. 

Amerikanska Gymnasiet har definierat fem kvalitets-

mått som vi varje termin utvärderar och utvecklar. 

Vårt kvalitetsarbete har fått beröm av Skolinspek-

tionen och Amerikanska Gymnasiet bidrar också till 

andra skolor både i Sverige och utomlands med att 

dela med oss av vår systematik runt hur man skapar 

en hög kvalitet i skola. 

Våra fem kvalitetsmått:

✔ Läroplansmål

✔ Upplevd kvalitet

✔ Lärofrämjandemål

✔ Värdegrund & likabehandling

✔ Kunskapsresultat

Ingen skola är bättre 
än sina lärare

Undervisningen sker på svenska med en naturlig del 

engelska på de flesta lektioner. På prov kommer du 

själv kunna välja vilket språk du vill svara på. Du 

kommer lära dig begreppen inom alla skolans ämnen 

på svenska och engelska. Det engelska språket är 

också en pedagogisk metod på lektionerna för att 

kunna variera undervisningen och med det ge möj-

ligheter till att få kunskaperna att fästa ytterligare.

Fördelen med att studera på både svenska och eng-

elska är att du kommer få lättare att läsa vidare på 

universitet och högskola, där engelska ofta är huvud-

språket. Engelska är dessutom ett av de vanligaste 

koncernspråken i många företag, både i Sverige och 

utomlands. 

Lär dig engelska 
naturligt

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

mot yrken såsom t.ex. psykolog, socionom, polis, tulltjänsteman, lärare, journalist, 

kommunikatör, personalchef, biståndsarbetare, politiker, mäklare, diplomat eller 

projektledare? Val av inriktning gör man inför årskurs två.

Är du intresserad av naturvetenskap och matematik? Naturvetenskapsprogrammet 

ger samtliga behörigheter till högskolan och förbereder dig för vidare studier till 

exempelvis läkare, apotekare, veterinär, civilingenjör, arkitekt, pilot, tandläkare och 

många andra akademiska yrken. Båda inriktningarna på naturvetenskapsprogrammet 

erbjuder samtliga behörigheter till högskolan. Inriktningen naturvetenskap 

innehåller mer matematik och fysik. Val av inriktning gör man inför årskurs två.

Vill du arbeta med ekonomi eller juridik eller göra karriär inom affärsvärlden med 

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

revisor, banktjänsteman, controller, jurist, advokat, åklagare, konsult, marknads-

förare, butikschef, inköpare, säljare, nationalekonom? Val av inriktning gör man 

inför årskurs två.

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

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

utvecklare, spelutvecklare, testledare, webbdesigner, konsult, säkerhetsansvarig på 

IT-avdelning? Teknikprogrammet med IT-inriktning är för dig med drömmar om en 

digital framtid!

Samhällsvetenskaps- 
programmet

• Beteendevetenskap (kriminologi)

• Samhällsvetenskap

•   Medier, information och kommunikation

Naturvetenskaps- 
programmet

•  Naturvetenskap och samhälle 

(kriminologi)

• Naturvetenskap

Ekonomiprogrammet

• Ekonomi

• Juridik (kriminologi)

Teknikprogrammet

• Informations- och medieteknik

Fyra program – åtta inriktningar – tusen möjligheter

På Amerikanska Gymnasiet 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 terminer. Fördelen är att du och våra 

lärare får bättre förutsättningar att tillsammans nå 

högre studieresultat.

 Tre terminer ger också dig som elev möjligheten 

att få två betygsprognoser innan du får ditt slut-

betyg. Läsåret startar vi en vecka tidigare än andra 

svenska gymnasieskolor. I gengäld får du två 

veckors höstlov och två veckors sportlov. 

Tre terminer  
istället för två
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På Amerikanska Gymnasiet kommer du alltid veta hur du presterar 

och vad du behöver utveckla för att nå högre mål. 

 Du kommer också att få två formella betygsprognoser varje år innan 

du får dina kursbetyg. Dessa publiceras efter termin ett och efter 

 termin två varje år. I direkt anslutning till betygsprognoserna ligger 

också  utvecklingssamtalen där du har möjlighet att boka samtal med 

de lärare du önskar tala med. Betygsprognosen är ett verktyg för att 

kunna nå högre resultat och utgår från de prestationer du gjort hittills 

och vilket betyg du skulle få om du fortsatte att prestera på samma 

nivå på kommande examinationer. Samtliga betyg sätts när termin 

tre är slut. 

Varje vecka finns möjligheten att träna mer i de ämnen du vill lära 

dig mer inom. Samtliga lärare finns i skolans salar och erbjuder 

strukturerad läxhjälp i sina ämnen. Läxhjälpen är valfri så länge du 

ligger i fas i dina kurser och är en möjlighet vi erbjuder för att kunna 

få mer hjälp att nå de högre målen. 

Betyg och bedömning

Läxhjälp på schema

För att ge dig bästa möjliga förutsättningar att ta dig in 

på arbetsmarknaden efter avklarade studier samverkar 

vi aktivt med näringslivet. Varje klass har ett eget 

mentorsföretag som kan bli en värdefull kontakt. Via 

mentorsföretaget får du möjlighet att arbeta med verk-

liga 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 motgång-

ar tillsammans med dig och dina klasskompisar. Till-

sammans 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 års-

kurser. Här finns verkliga möjligheter att visa upp sina 

affärsidéer för potentiella investerare. 

Din fribiljett till 
näringslivet?

På tre av skolans program kan du välja inriktning 

kriminologi som på Amerikanska Gymnasiet också 

innebär internationella inslag. Vi samarbetar 

bland annat med kompetenser inom rättsväsendet 

i USA där du som en del av undervisningen får lära 

dig om case både i USA och i Sverige.

 Inriktning med kriminologi finns att välja på  

Natur vetenskaps programmet, Samhällsprogrammet 

och Ekonomiprogrammet. Du gör val av inriktning 

inför årskurs två.

På Amerikanska Gymnasiet är maten en viktig del av en hälsosam dag. Du kan varje skoldag välja mellan 

en huvudrätt och ett vegetariskt alternativ. Till detta finns också flera olika komponenter såsom pastasallad, 

olika grönsaker, oliver och mycket annat. Detta gör att det alltid finns något för alla att äta. Vi serverar 

också knäckebröd, mjölk och bubbelvatten varje dag. Vår American Diner 

är  designad precis som en riktig amerikansk diner och du är välkommen att 

vara här även när det inte är lunchtid. 

American Diner – en del av skolans hälsoprofil



Ready?
På Amerikanska Gymnasiet får du möjligheten att skaffa dig en gymnasieexamen med särskilt goda 

kunskaper i engelska och att få en utvecklad studieteknik. Du kommer bli trygg i att tala inför grupp 

och ges bästa möjliga förutsättningar för en ljus karriär.

Study.
Hos oss får du studera i en modern och lugn studiemiljö 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!
Ett gammalt talesätt säger ”Du blir som du umgås”. Det hoppas vi stämmer! Genom skolans starka 

värdegrund utvecklar du tillsammans med dina klasskamrater ett starkt personligt ledarskap och ett 

akademiskt språk.

www.amerikanskagymnasiet.se        info@amerikanskagymnasiet.se

✔ Högskoleförberedande gymnasieprogram för dig som är studiemotiverad.

✔ Ger dig särskilt goda färdigheter i både svenska och engelska.

✔ Moderna lokaler som stimulerar till lärande.

✔ Studieteknik och läxhjälp på schema för att underlätta studierna och nå bättre resultat.

✔ Studiero och kunskapsfokus på alla lektioner.

✔ Fördelar läsåret på tre terminer istället för två för bättre kvalitetsuppföljning.

✔ Lär dig tala inför andra och utveckla ett personligt ledarskap.

✔ Skolkommittéer och homecoming för trivsel, gemenskap och ett kontaktnät för livet.

✔ Studera i USA på sommaren.

Därför ska du välja Amerikanska Gymnasiet!

Jämför ditt meritvärde 
med eleverna på AG.

www.amerikanskagymnasiet.se/
meritvarde 

Are you 
ready?
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SMS live:  070 - 300 28 39 – Vi svarar på frågor alla dagar 08:00–18:00


