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REKTORN
HAR ORDET
ProCivitas har i över 20 år varit kvalitetsalternativet för elever
i södra Sverige, och även i Stockholm har vi på kort tid gjort
oss kända som en skola som levererar. Allt vi gör genomsyras
av stor medvetenhet. Vi vill vara skolan där elever och
föräldrar upplever att det finns någon som verkligen tänkt
till; en skola som sätter eleverna främst.
Vårt mål är att ge våra elever förutsättningar att lyckas
i vidare studier och arbetslivet. För att leva upp till målet är
det en självklarhet att erbjuda undervisning i toppklass samt
se till att eleverna utvecklas socialt. Därför anställer vi bara
de bästa lärarna, som genom sitt engagemang inspirerar
eleverna till att ständigt överträffa sig själva.
ProCivitas Stockholm håller till i hjärtat av Södermalm. Vi vet att skolmiljön är viktig för
trivseln och ställer höga krav på lokalerna. Att även luncherna håller hög kvalitet är ett
signum för ProCivitas. I vår restaurang tillagas alla måltider av egna kockar, som har ett
tydligt fokus på råvarorna.
ProCivitas strävar mot att vara Sveriges bästa gymnasieskola, vilket motiverar ständig
förbättring. Årligen genomförs enkäter där eleverna får tycka till om verksamheten. Resultatet
visar att vi redan har kommit långt. I utvärderingarna lyfts bl.a. lärarna, trivseln och studieron
i klassrummen. Vi är stolta över att många av ProCivitas elever kommer in på
toppuniversitet, som YALE och Handels, och att de dessutom lyckas med sina studier där.
Då ProCivitas Stockholm är relativt nyetablerad vill vi lyfta vår elevgaranti, som innebär
att du som elev alltid har rätt att fullfölja din utbildning hos oss.
Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas!
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PROCIVITAS KONCEPT

”På ProCivitas vill
vi att du utvecklar
din drivkraft”

EN SKOLA
UTÖVER DET
VANLIGA
Vår målsättning är att bli Sveriges bästa gymn-

Som elev hos oss kommer du att ses som en vuxen

asieskola. Som ProCivitas-elev kan du förvänta

människa – med både den frihet och de krav det

dig en skolgång utöver det vanliga. Vi vill att du,

innebär. Vi har en harmonisk studiemiljö som

utöver att få gedigna teoretiska kunskaper, ska

inspirerar och ger studiero. Våra lokaler är moderna

förbättra din sociala och kommunikativa kompe-

och centralt belägna.

tens samt utveckla din egen drivkraft. Genom att

All personal på skolan strävar efter att skapa de

regelbundet bjuda in gästföreläsare från skilda

bästa förutsättningarna för dig som elev. Vi är en

kompetensområden kopplar vi samman teori och

mindre skola där alla känner alla och där närheten

verklighet. Kopplingen till arbetslivet förstärks

mellan elever, lärare och ledning är tydlig varje

ytterligare genom att alla elever erbjuds att delta

dag. Organisationen gör att beslutsvägarna är

i ProCivitas Mentorsprogram under årskurs 3. Det

korta och att vi kan vara flexibla och lyhörda för

ger dig som elev på ProCivitas en säker plattform

våra elevers önskemål och idéer.

inför framtiden.

De framgångar som vårt koncept givit gör att vi

För att nå goda studieresultat är det viktigt att

idag är på god väg mot vårt mål att vara Sveriges

du trivs, mår bra och känner dig trygg. Stämnin-

bästa gymnasieskola.

gen på skolan präglas av att alla som arbetar
eller studerar där behandlar varandra med respekt.

ProCivitas har drivit skolor i över 20 år och f inns på flera orter i landet.
På alla våra enheter f inns samma höga ambitioner och en kultur som präglas
av engagemang, gemenskap och entreprenörskap. Hösten 2020 öppnade vi vår
sjunde gymnasieskola i Uppsala.
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

DU ÄR FRAMTIDEN I VÅR
GLOBALA VÄRLD
Vill du förstå viktiga samhällsfrågor? Undrar du över hur ekonomiska och
sociala förhållanden skapar olika villkor på vår jord? Vill du arbeta med
internationella relationer och fördjupa dig i världspolitiken? Då är
ProCivitas samhällsvetenskapsprogram rätt för dig!

SAMHÄLLSVETENSKAPS-PROGRAMMET

Detta är utbildningen för dig som är engagerad

möjligheter att göra intressanta studiebesök

och nyfiken och har ett stort intresse för din

både i Stockholm och utomlands. Du läser även

omvärld. Att studera samhällsvetenskap är

geografi samt fördjupningskurser i bland annat

spännande och utvecklar dina kunskaper om

samhällskunskap och historia.

samhällsförhållanden såväl lokalt som globalt.

På ProCivitas ser vi till att du får rätt verktyg för

På ProCivitas samhällsvetenskapsprogram

att kunna ta vara på dessa möjligheter. Vi ger

erbjuder vi två inriktningar: beteendeveten-

dig goda teoretiska kunskaper i kombination

skap och samhällsvetenskap.

med praktiska erfarenheter, exempelvis i form av
studieresor och besök hos olika organisationer,

Beteendeinriktningen vet vi intresserar de elever

gästföreläsare med internationella erfarenheter

som i framtiden vill jobba med människor på

samt spännande case-tävlingar i samarbete

olika sätt. I flertalet kurser lär du dig om det

med företag.

mänskliga psyket och hur vi människor beter
oss i samhället, både som enskilda individer och

Efter examen från programmet kommer du att

i grupp. Väljer du samhällsinriktningen, som hos

ha utvecklat din förmåga att se möjligheter och

oss har en internationell profil, läser du en kurs

omsätta idéer i praktisk handling. Du kommer

i internationella relationer och fördjupar dina

dessutom att vara väl förberedd på högskole-

engelskakunskaper i kursen Engelska 7. Inom

studier inom ett brett samhällsvetenskapligt

ramen för dessa kurser kommer du ges

område.

Inriktningar
Samhällsvetenskap

Beteendevetenskap
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN
GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Matematik 1b			100
Matematik 2b 			

100

Samhällskunskap 1b 		

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Religionskunskap 1		

50

INRIKTNING

SAMHÄLLSVETENSKAP

Naturkunskap 1b			100
Historia 1b			100
Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1			50
Moderna språk			200

Vill du fördjupa dina kunskaper om samhällsstrukturer och människors
livsvillkor? Vill du förberedas inför att studera, arbeta och leva i en allt mer
globaliserad värld? Vill du dessutom vara med och skapa ett starkt samhälle
och en hållbar värld?

Psykologi 1			50
INRIKTNINGSÄMNEN

På Samhällsprogrammet med inriktning samhälle

teoretiska kunskaper i verkliga sammanhang –

Geografi 1			100

får du möjlighet att fördjupa dig mer i vår alltmer

redan under gymnasiet. I kursen Entreprenörskap

Historia 2a			100

globaliserade värld. Detta bland annat genom

kommer du få prova på att utforska dina projekt-

kursen i internationella relationer som kommer

ledaregenskaper. De elever som vill starta ett

ge dig möjlighet att göra studiebesök både i

företag på riktigt kommer även ges chansen att

Stockholm och utomlands. Du kommer studera

göra det inom ramen för Ung Företagsamhet.

Religionskunskap 2 		

50

Samhällskunskap 2		

100

Samhällskunskap 3		

100

samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt

FÖRDJUPNINGSKURSER
Programfördjupning		

300

Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

TOTAL 			2500

Inriktningen passar dig som vill ha en bred utbild-

samtidigt som du lär dig om samspelet mellan

ning, vara väl förberedd på högskolestudier inom

individ och samhälle. Därtill kommer du att

ett brett samhällsvetenskapligt område och ex-

utveckla din förmåga att tolka, förklara och

empelvis läsa vidare till journalist, statsvetare

tillämpa olika samhällsvetenskapliga metoder.

eller diplomat. Programfördjupningskurserna på

På ProCivitas har vi ett nära samarbete med

ProCivitas Stockholm är Internationella relationer,

INDIVIDUELLT VAL, URVAL AV KURSER:

näringslivet och samhället utanför skolan. Detta

Engelska 7 och Entreprenörskap.

Matematik 3B, Moderna språk,

för att ge dig som elev möjlighet att omsätta dina

Pedagogiskt ledarskap, Idrott och hälsa 2,
Ledarskap och Organisation, Naturkunskap 2,
Internationella relationer, Skrivande,
Bild, Psykologi 2a, Dans.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

9

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN
GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Matematik 1b 			

100

Samhällskunskap 1b		

100

Idrott och hälsa 1		

100

Religionskunskap 1 		

50

Naturvetenskap 1b		

100

INRIKTNING

BETEENDEVETENSKAP

Historia 1b			100
Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1			50
Moderna språk 			

200

Psykologi 1			50

Undrar du varför människor tänker, känner och beter sig som de gör?
Intresserar du dig för hur och varför vi påverkas av olika grupper? Vill du
kunna förstå och analysera det mänskliga beteendet? Då ska du välja
ProCivitas inriktning beteendevetenskap.

INRIKTNINGSÄMNEN
Ledarskap & organisation

100

ProCivitas beteendevetenskapliga inriktning

arbeta med personal- och ledarskapsfrågor

förbereder dig som i framtiden vill arbeta med

Hur skulle du vilja göra skillnad och genomföra

100

människor på olika sätt. Genom kurser i bland

förändringar som gör vårt samhälle och vår

Sociologi			100

annat psykologi, sociologi och kommunikation

värld lite bättre? Utbildningen är bred och

lär du dig om det mänskliga psyket och hur vi

förbereder dig för alla möjligheter längre fram

människor beter oss i samhället, både som

i livet. Programfördjupningskurserna på

enskilda individer, gruppdeltagare och samhälls-

ProCivitas Stockholm är Pedagogiskt

medborgare. Inriktningen passar dig som vill läsa

ledarskap, Engelska 7 och Entreprenörskap.

Kommunikation			100
Psykologi 2a			50
Samhällskunskap 2 		

FÖRDJUPNINGSKURSER
Programfördjupning		

300

Individuellt val			200
Gymnasiearbete 		

100

vidare till psykolog, socionom, lärare eller polis.
TOTAL 			2500

Beteendevetenskap passar även dig som vill

INDIVIDUELLT VAL, URVAL AV KURSER:
Matematik 3B, Moderna språk, Pedagogiskt
ledarskap, Idrott och hälsa 2, Ledarskap och
Organisation, Naturkunskap 2,
Internationella relationer, Skrivande,
Bild, Psykologi 2a, Dans.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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EKONOMIPROGRAMMET

DU ÄR FRAMTIDENS
SUPERENTREPRENÖR

EKONOMI-PROGRAMMET

Vill du veta hur man marknadsför en produkt eller startar ett företag? Är du vår
nästa framgångsrika entreprenör? ProCivitas ekonomiprogram passar dig som
vill vara väl förberedd på att ta plats i näringslivet och som vill ha erfarenhet av
entreprenörskap redan på gymnasiet.
På ProCivitas ekonomiprogram arbetar vi med

marknadsföring och presentationsteknik. På vårt

ett starkt fokus på ett verklighetsanknutet entre-

ekonomiprogram lägger vi stor kraft vid att arbeta

prenörskap. Du lär dig både ekonomins spelregler

med just detta. Under hela utbildningen har vi ett

och juridikens lagar och får dessutom lära dig hur

nära samarbete med näringslivet och skapar

det är att driva ett företag i praktiken. Under

kontinuerligt möjligheter för dig att utmanas och

tredje året startar du tillsammans med ett par

utvecklas genom att exempelvis arbeta med att

klasskamrater ett UF-företag. Tillsammans ut-

lösa case åt företag, göra studiebesök samt möta

vecklar ni en affärsidé och ger er ut för att konkur-

gästföreläsare som har olika erfarenheter av före-

rera med befintliga företag på marknadens villkor.

tagande och ledarskap.

Arbetet med att förverkliga en affärsidé under-

Efter examen från ProCivitas ekonomiprogram

lättas genom högskolestudier inom exempelvis

kommer du att ha goda förutsättningar att lyckas

ekonomi och juridik. Därtill krävs kompetens inom

med högskolestudier inom exempelvis ekonomi,

ledarskap, organisationsteori, försäljning, psykologi,

juridik och samhällsvetenskapliga områden.

Inriktningar
Ekonomi

Juridik
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EKONOMIPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1 			

100

Matematik 2 			

100

Naturvetenskap 1b		

100

Religionskunskap 1 		

50

Samhällskunskap 1b 		

100

Samhällskunskap 1b		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

EKONOMI
ProCivitas ekonomiprogram med inriktning ekonomi passar dig som vill ha
en bred utbildning, som samtidigt leder till fördjupade kunskaper inom
företagsekonomiska områden. Under utbildningen kommer du bland annat
att få studera marknadsföring, redovisning och kalkylering.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi 1		

100

Moderna språk			100
Privatjuridik 			100
Psykologi 1

		

50

INRIKTNINGSÄMNEN
Entreprenörskap & företagande

100

Företagsekonomi 2		

100

Matematik 3b			100
FÖRDJUPNINGSKURSER
Programfördjupning		

300

Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

TOTAL 			2500

Inriktningen ekonomi ger dig fördjupade kunskaper

UF-företag samt skolans nära samarbete med

inom både företagsekonomi, marknadsföring och

näringslivet – innebär att du redan på gymnasiet

internationell ekonomi. I kursen Ledarskap och

lär dig att starta och driva ett företag. Du kommer

Organisation får du kunskap om olika sätt att

lära dig att ta ansvar och utveckla såväl din

organisera en verksamhet samt konkreta verktyg

drivkraft som din kommunikativa förmåga, vilket

för hur du, med din ledarstil, på bästa sätt kan leda

är ovärderlig kunskap, oavsett om du väljer att

den.

studera vidare eller att fortsätta direkt på den
entreprenöriella banan. Programfördjupnings-

På ProCivitas går entreprenörskap som en röd tråd

kurserna på ProCivitas Stockholm är Internationell

genom hela verksamheten. Om du väljer

ekonomi, Ledarskap och Organisation och

inriktningen ekonomi kommer du bland annat att

Engelska 7.

få läsa kursen Entreprenörskap och företagande.
Detta – i kombination med möjligheten att starta

INDIVIDUELLT VAL, URVAL AV KURSER:
Matematik 3B, Moderna språk, Pedagogiskt
ledarskap, Idrott och hälsa 2, Ledarskap och
Organisation, Naturkunskap 2,
Internationella relationer, Skrivande,
Bild, Psykologi 2a, Dans.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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EKONOMIPROGRAMMET

POÄNGPLAN
GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1 			

100

Matematik 2 			

100

INRIKTNING

JURIDIK

Naturkunskap 1b			100
Religionskunskap 1 		

50

Samhällskunskap 1b 		

100

Samhällskunskap 12		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi 1		

100

Moderna språk			100

Vill du veta hur man löser juridiska fall, startar ett företag eller vad som
utmärker en bra ledare? Ekonomiprogrammet med inriktning
juridik är ett program som ger bred behörighet till vidare studier.
Här utvecklar du dina kunskaper i juridik, företagsekonomi,
entreprenörskap och samhällskunskap.

Privatjuridik 			100
Psykologi 1

		

50

Inriktningen juridik ger dig kunskap kring rätts-

Inom ämnet Psykologi får du exempelvis förståelse

ordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle.

för hur människor tänker, känner och handlar,

Affärsjuridik 			100

Du kommer även att lära dig om avtal och inter-

vilket är viktigt vid beslut och bedömningar inom

Filosofi 1			50

nationell rätt för att kunna förstå vår globalise-

både ekonomi och juridik. Kursen Retorik är tänkt

Rätten och samhället		

rade värld. Utbildningen kommer ge dig gedigen

att ge dig de retoriska verktyg som behövs - kanske

förmåga att analysera och bedöma juridiska

för ett kommande yrke som advokat? Program-

problem med hjälp av rättskällor och juridiska

fördjupningskurserna på ProCivitas Stockholm är

metoder. Detta kommer du ha användning av

Retorik, Engelska 7 och Entreprenörskap.

INRIKTNINGSÄMNEN

100

Psykologi 2			50
FÖRDJUPNINGSKURSER
Programfördjupning		

300

Individuellt val 			

200

oavsett framtida yrke. Utöver breda kunskaper

Gymnasiearbete 		

100

inom ekonomi och juridik kommer du även att få

TOTAL 			2500

tillfälle att utvecklas inom andra fördjupningar.

INDIVIDUELLT VAL, URVAL AV KURSER:
Matematik 3B, Moderna språk, Pedagogiskt
ledarskap, Idrott och hälsa 2, Ledarskap och
Organisation, Naturkunskap 2,
Internationella relationer, Skrivande,
Bild, Psykologi 2a, Dans.
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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PRISBELÖNT FOKUS PÅ
ENTREPRENÖRSKAP
Hos oss får du utveckla din kreativitet och drivkraft genom att att driva företag
under din gymnasietid. Vi har en stark position på den entreprenöriella kartan
och genom åren har ProCivitas-elever tagit hem över 100 guldmedaljer under de
regionala tävlingar som anordnas av Ung Företagsamhet.
På ProCivitas läser alla elever, oavsett program,

ProCivitas är Sveriges mest framgångsrika

kursen Entreprenörskap, vilket ger dig som elev

UF-skola, med fler SM-guld, EM-silver och fler

möjligheten att på riktigt starta ett eget företag.

finalplatser än samtliga övriga gymnasieskolor

Vi använder oss av Ung Företagsamhets [www.

i Sverige tillsammans. ProCivitas elever deltar

ungforetagsamhet.se] väl beprövade koncept,

också framgångsrikt i Venture Cup, E-Max och

att starta och driva ett eget företag under ett

andra nationella arrangemang. Listan över

skolår. Det innebär att du lär dig ta ansvar, tränar

vinnande företag genom åren kan göras lång,

din kommunikativa förmåga, förverkligar en

men det viktigaste är varje elevs personliga

affärsidé och ställer ut på mässor där du tävlar

utveckling som blir resultatet när nyvunna

mot andra företag. Vinnarna utses av jury-

kunskaper omsätts i praktiken.

grupper från näringslivet.
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ELEVPORTRÄTT

EMILY DE CONNICK
Samhällsvetenskapsprogrammet
BERÄTTA OM KÅRANDAN PÅ SKOLAN

HUR KOMMER DET SIG ATT DU VALDE
PROCIVITAS STOCKHOLM?

– Elevkåren på skolan är otroligt engagerade och
jobbet de gör är väldigt uppskattat!

– För att skolan har så mycket att erbjuda, även
utöver studierna, exempelvis genom Erasmus-

– Det finns ett stort intresse bland elever att starta

samarbetet, mentorsprogrammet och att vi elever

egna utskott och gå med i elevkåren. Jag själv

får engagera oss genom att starta utskott på

driver PCCAC (ProCivitas College Application

skolan.

Committee) som är ett utskott för alla elever som

– Det är väldigt lätt att skolan blir en plats man

är intresserade av att studera utomlands efter

går till enbart för att studera, på ProCivitas är det

gymnasiet.

mycket mer än så.

VAD HAR DU FÖR FRAMTIDSPLANER?

VILKET PROGRAM LÄSER DU OCH VARFÖR

– Jag vill studera i USA, gärna på ett toppuniver-

VALDE DU DET?

sitet! Det lutar åt sociologi just nu, men i alla fall
något inom beteendevetenskap.

– Jag läser Samhällsvetenskapsprogrammet med
inriktning beteendevetenskap. Det som tilltalade

VARFÖR SKA MAN VÄLJA PROCIVITAS?

mig mest var att vi får läsa psykologi, sociologi
och andra kurser inom beteendevetenskap.

– För att man är studiemotiverad, för att man
vill ha bra lärare och för att man vill ha en stark

HUR ÄR LÄRARNA?

gemenskap med mycket aktiviteter även utöver
studierna!

– Lärarna är otroligt bra och kunniga i sina ämnen!
De vill att eleverna ska lyckas och man känner

VAD ÄR DINA TIPS TILL EN ELEV SOM

verkligen att man vill vara på deras lektioner. Dels

SKA VÄLJA GYMNASIUM?

för att man lär sig mycket men även för att man
tycker om dem som personer.

– Besök skolornas öppna hus, gå på gymnasiemässan och prata med elever som går på skolorna.

BERÄTTA OM STÄMNINGEN PÅ SKOLAN

Känn av stämningen, se dig om i skolornas lokaler

– Stämningen är väldigt bra, vilket är är superviktig

och vad de har att erbjuda, det är viktigt att du

för mig och en stor del till varför jag trivs. För mig

trivs!

är det viktigt att det känns roligt och motiverande
att gå till skolan.
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PROCIVITAS
MENTORSPROGRAM
Som elev på ProCivitas erbjuds du möjligheten att delta
i ProCivitas Mentorsprogram under ditt sista läsår. Med en
egen mentor under årskurs 3 på ProCivitas får du en
unik möjlighet till vidgade och nya perspektiv samtidigt
som du får en inblick i arbetslivet. Mentorsprogrammet
ska hjälpa dig att se dina egna styrkor och målet är att
du ska skapa dig en tydligare framtidsbild inför studenten.
Genom att delta i mentorsprogrammet får du också en
chans att börja bygga ditt eget kontaktnät.
Våra mentorer kommer från en rad olika branscher och
företag. Mentor och adept matchas på en personlig nivå
för att på bästa sätt passa dina framtidsplaner och
intressen. Mentorsprogrammet är strukturerat med
tydliga mål och syftar till personlig och professionell
utveckling.

PROCIVITAS MENTORSPROGRAM
HJÄLPER DIG ATT:

- Skapa dig en tydligare framtidsbild

”Mentorskap är att öppna ögon åt nya världar. Bådas ögon, bådas världar. Ett f int och viktigt uppdrag.
Jag är med som mentor i ProCivitas Mentorsprogram för att jag vill ge något jag inte själv f ick - och
saknat. En inblick i en värld som kommer, inte så mycket fakta, mer en kompass än karta. Men det f inns
något mer. Något för mig själv, högst egoistiskt, nämligen det mentorn får av adepten. Jag får inblick i en
värld jag lämnat, och tappat kunskap och känsla kring.”

- Vidga dina vyer och ge nya perspektiv
- Få inblick i en bransch och ett yrke
- Bygga ett kontaktnät
- Utveckla din sociala kompetens		

NICLAS KARNHILL
PRESSCHEF
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”ProCivitas har en
aktiv alumniförening
som följer upp före
detta elever.”

PROCIVITAS
ALUMNIFÖRENING
ProCivitas har en alumniförening för de elever som
tagit studenten. Denna har blivit ett nätverk med
olika föreningar på till exempel Handelshögskolan i
Stockholm och Lunds universitet. Målsättningen med
föreningen är att den ska vara ett nätverk för nytta och
nöje under såväl vidare studier som i ett kommande
yrkesliv. Varje år genomförs ett antal alumniträffar på
olika ställen i världen där f.d. ProCivitas-elever träffas
och knyter kontakter. Vi har ett brett nätverk då våra
alumner finns över hela världen på skolor som Harvard,
Cambridge och CBS.
ProCivitas har även en egen alumnisajt där alumner
från våra skolor över hela Sverige har kontakt med
varandra och kan utbyta erfarenheter. Eftersom våra
alumner har erfarenheter inom en rad olika områden
bjuder vi regelbundet in dem som gästföreläsare på
våra skolor och vissa utav dem ha kommit att bli uppskattade mentorer i ProCivitas mentorsprogram.

PROCIVITAS ÄR SKOLAN FÖR DIG SOM:
- Är studiemotiverad
- Vill läsa tillsammans med andra som
också är motiverade

”Jag tog studenten från ProCivitas år 2015. Nu läser jag mitt tredje år på juristprogrammet på
University College London. ProCivitas gav mig självförtroende att nå min fulla potential. Genom en
inspirerande miljö med engagerade lärare, f ick jag fantastiska förutsättningar och var mer än väl
förberedd inför fortsatta studier. Framförallt bär jag med mig den härliga, inspirerande atmosfär som
f inns på ProCivitas, det är en atmosfär som andas glädje inför lärande och en strävan efter att utvecklas.’’
KARIKA SCHILL
PROCIVITASALUMN

- Vill få en koppling till näringslivet
- Uppskattar och värdesätter en god skolmiljö
- Uppskattar variation i undervisningen
- Vill delta i olika sociala aktiviteter 			
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LÄRARPORTRÄTT

Möt vår lärare

FRIDA WRETLIND
EKBERGER
Vår lärare Frida brinner verkligen för sina elever och att få utbilda. Hon beskriver
de f ina relationerna och stämningen på skolan som något utöver det vanliga. Hon
menar att detta är några av nycklarna till att lära sig nya saker.

VARFÖR ÄR DU LÄRARE?

bryr sig verkligen om eleverna och jobbar hårt för
att de ska trivas och lära sig mycket.

De främsta anledningarna till att jag är lärare är
att få undervisa, att lära känna och lära av alla

VAD ÄR DITT BÄSTA MINNE FRÅN DIN

kloka elever och att få ha vetgiriga och engag-

TID PÅ PROCIVITAS?

erade kollegor.

I vardagen är det nog att möta alla elever i klass-

VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG SOM LÄRARE?

rummet. Även om jag är trött när jag går in i klassrummet så kommer jag alltid ut med mer energi,

Att eleverna på vår skola mår bra, är trygga och

det är härligt! Av de lite mer särskilda händelserna

trivs. Då tror jag också att det blir roligt att lära

är det nog alla fina resor jag har gjort med våra

sig nya saker! Jag undervisar bland annat i sam-

elever, både resorna som vi gör i årskurs 2 men

hällskunskap och därför tycker jag förstås att det

också resorna vi har gjort inom ramen för vårt

är viktigt att lära sig mycket om hur vårt samhälle

Erasmusprojekt. Tillsammans med eleverna har

fungerar.

jag besökt Barcelona, Berlin, Rhodos och Vigo!

Några av de frågor vi jobbar med är: vad som är

VARFÖR TYCKER DU ATT MAN SOM ELEV

viktigt i en demokrati, vilka hot vårt samhälle stå

SKA VÄLJA PROCIVITAS?

inför, hur man genomskådar falska nyheter och
vilken roll ekonomi egentligen spelar i samhället.

Hos oss får du möjlighet att, utifrån dina egna

Samhällskunskap rymmer ju nästan allt!

förutsättningar, utvecklas till ditt bästa jag.
ProCivitas är en skola med både hjärta och hjärna.

HUR ÄR DET ATT JOBBA PÅ PROCIVITAS?

En skola där kunskap premieras men också där

Den fina stämningen är det första jag tänker på.

det är viktigt att alla trivs och känner sig trygga.

Den finns bland oss lärare, mellan lärarna och

Därför är jag övertygad om att dina tre år på

eleverna och även mellan eleverna. Jag skulle

ProCivitas kommer att bli några av de bästa i

beskriva den som peppande och positiv och fylld

ditt liv!

av höga förväntningar! Alla som jobbar på skolan
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AKTIVITETER
En bra skola är så mycket mer än det som sker

elarrangemang, temadagar, tar fram egna kläd-

under lektionerna. På ProCivitas satsar vi hårt på

kollektioner osv. Vi uppmuntrar alla typer av idéer

att ge möjligheter till såväl nytta som nöje under

och aktiviteter från eleverna och från elevkåren.

skoltiden. Förutom att skolan under året står som

Ta chansen, du som elev, att engagera dig och

värd för många välbesökta aktiviteter, såsom bio-

göra din studietid till tre riktigt roliga och givande

kvällar, temadagar, studieresor, klassträffar med

år. På ProCivitas-skolornas kanaler i sociala

mera, skapar vi förutsättningar för elevernas eget

medier kan du se bilder från de olika arrangemang

driv och engagemang. På alla ProCivitas-skolor

och event som hela tiden äger rum på skolorna

finns mycket aktiva elevkårer som ordnar trivs-

utöver det vardagliga skolarbetet.

VÅR HISTORIA
1997 ProCivitas Helsingborg startas
1999 ProCivitas Växjö startas
2002 ProCivitas Malmö startas
2014 ProCivitas Lund startas
2017 ProCivitas Stockholm startas
2019 ProCivitas Karlberg startas
2020 ProCivitas Uppsala startas

STOCKHOLM
2021/2022

PROCIVITAS
STOCKHOLM
ÖPPET HUS
Tisdagen 24 nov kl. 16.30–19.30
Tisdagen 2 feb kl. 16.30–18.30
Tisdagen 4 maj kl. 16.30-18.30
På grund av den rådande pandemin kan upplägget
för öppet hus och skuggning ändras med kort varsel.
Vi ber dig därför att besöka vår hemsida innan du
besöker skolan. Där hittar du aktuell information.

SKUGGNING
Ta chansen att följa en klass under en skoldag. Träffa
elever, lärare och ställ alla dina frågor. Anmäl dig på
procivitas.se/stockholm/skuggning

KONTAKTA OSS
ProCivitas Privata Gymnasium
Sandbacksgatan 10
116 21 Stockholm
08–615 66 83
stockholm@procivitas.se
procivitas.se/stockholm
ProCivitas i Stockholm

@procivitasstockholm

