
Vill du uppleva stämningen på ProCivitas?  
Kom förbi på öppet hus så får du träffa elever, lärare och skolledning. 

Kika på våra lokaler och få fördjupad information om skolan.   
Våra öppet hus-tider hittar du på procivitas.se/malmo/oppet-hus/  

 
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. 

Ta chansen att följa en klass under en skoldag.  
Träffa elever, lärare och ställ alla dina frågor.  

Anmäl dig på procivitas.se/malmo/skuggning

ProCivitas Privata Gymnasium 

Citadellsvägen 9

211 18 Malmö

Telefon: 040-30 39 00

E-mail: malmo@procivitas.se
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Nyckeln till framgång är bra utbildning. Vi vill ge våra elever 
förutsättningar att lyckas och har som mål att vara Sveriges  
bästa gymnasieskola. För att leva upp till målet är det självklart  
för oss att du som elev ska få den bästa undervisningen och  
utvecklas till en individ som kan möta framtiden med själv- 
förtroende. Vi anställer bara lärare som brinner för uppdraget  
och som genom sitt engagemang vägleder dig till de bästa  
resultaten. 

Viljan att vara Sveriges bästa gymnasieskola motiverar ständig  
förbättring. Årligen genomför vi enkäter där eleverna får tycka  
till om ProCivitas. Resultatet visar att vi har kommit långt på  
 

vägen mot målet. I utvärderingarna lyfts bland annat lärarna, trivseln och studieron i klassrummen. 
 
Det är viktigt att utbildningen anpassas till samhällets krav och att eleverna blir väl förberedda  
för vidare studier. Vi är stolta över att många av våra tidigare elever presterar på toppuniversitet  
som YALE och Handelshögskolan i Stockholm.

Entreprenörskap och samarbetet med näringslivet utgör en hörnsten. Därför har vi ett mentors- 
program som ger våra elever en unik möjlighet till en egen mentor från näringslivet.

Gymnasietiden handlar inte bara om studier. Det är även viktigt att du har roligt och utvecklas  
som person. Vår aktiva elevkår bidrar därför till att skapa god stämning och aktiviteter för  
gemenskap. 

Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas! 

 
ann linderoth 
rektor

REKTORN  
HAR ORDET

HELSINGBORG
2021/2022
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”Vi har en stark  
gemenskap och många  
trevliga traditioner” 

 

EN SKOLA 
UTÖVER DET 

VANLIGA

PROCIVITAS KONCEPT

Som elev på ProCivitas kan du förvänta dig en skol- 
gång utöver det vanliga. Vi vill att du, utöver att 
få gedigna teoretiska kunskaper, ska förbättra 
din sociala och kommunikativa kompetens samt 
utveckla din egen drivkraft. Utbildningen syftar 
till att koppla samman teori och verklighet, vilket 
ger dig en säker plattform inför framtiden. För att 
ytterligare förstärka kopplingen bjuder vi regel-
bundet in externa föreläsare från olika kompe- 
tensområden. 

För att nå goda studieresultat är det viktigt att  
du trivs, mår bra och känner dig trygg. Stämningen 
på skolan präglas av att alla som arbetar eller 
studerar här behandlar varandra med respekt. 

Som elev hos oss kommer du att ses som en vuxen 
människa – med både den frihet och de krav det 
innebär. Vi har en harmonisk studiemiljö som 
inspirerar och ger studiero. Skolan är centralt 
belägen och har en matsal där du som elev blir 
serverad lunch. Vår mat är vi extra stolta över och 
är något som vi blivit berömda för i Malmö. Som 
elev på skolan kan du förvänta dig stadens mest 
varierade och proffsiga skolmatskultur. De fram- 
gångar som vårt koncept givit gör att vi idag är 
på god väg mot vårt mål att vara Sveriges bästa 
gymnasieskola.

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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NATURVETENSKAPS-- 
PROGRAMMET

FRÅN GENETIK TILL 
FÖRETAGSAMHET

Undrar du hur man löser ett brott med DNA-teknik? Funderar du över 
vilka effekter klimatförändringen har på din vardag? Vill du gå en bred 

utbildning som öppnar många vägar till intressanta utbildningar och yrken?  
Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig! 

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Du kommer att studera allt ifrån kemiska proces-
ser och fysikaliska fenomen, till logisk problem-
lösning, astronomi och matematik. Att studera 
naturvetenskap blir ännu mer spännande och 
intressant när man får se, känna, höra och uppleva 
sambanden i naturen. Du kommer därför att få 
laborera i moderna och välutrustade laborations-
salar. 

På ProCivitas studerar du i en miljö präglad av  
nyfikenhet, kreativitet och nytänkande. Som en  
del av din utbildning kommer du därför att besöka 
universitet, forskningsstationer och företag som 
ger dina studier en stark verklighetsförankring. 

Du som naturvetare har även möjlighet att inom 
ramen för Ung Företagsamhet utveckla din entre-
prenörsanda och drivkraft – egenskaper som är en 
viktig del av ProCivitas profil. 

Efter avslutad utbildning kommer du att ha ut-
vecklat din förmåga att se möjligheter, lösa  
problem och omsätta idéer i praktisk handling.  
Du kommer även att ha goda förutsättningar att 
lyckas med vidare studier inom inom naturveten- 
skap,matematik, teknik och andra ämnen som 
intresserar dig. Kanske söker du in till läkar- 
programmet eller utbildar dig till civilingenjör?

Inriktningar

Naturvetenskap    Naturvetenskap & Samhälle
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GEMENSAMMA ÄMNEN

Engelska 5   100
Engelska 6    100
Historia 1b    100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1    100
Matematik 2    100
Matematik 3    100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1b   100
Svenska 1    100
Svenska 2    100
Svenska 3    100    

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1    100
Fysik 1     150
Kemi 1     100
Moderna språk     100

INRIKTNINGSÄMNEN
Biologi 2    100
Fysik 2     100
Kemi 2     100
Matematik 4    100 

FÖRDJUPNINGSKURSER 
Programfördjupning  200
Individuellt val    200
Gymnasiearbete   100
 
TOTAL     2500

INDIVIDUELLT VAL

Matematik 5, Matematik specialisering,

Programmering 1, Idrott och hälsa 2,  

Engelska 7, Psykologi 1, Filosofi 1,  

Humanistisk och Samhällsvetenskaplig  

specialisering.

POÄNGPLAN

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

NATURVETENSKAP
INRIKTNING

Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och 
förmåga till analytiskt tänkande. För att berika din 
utbildning och samtidigt säkerställa relevans och 
verklighetsförankring kommer gästföreläsare, 
studiebesök och resor att utgöra återkommande 
inslag. De elever som söker extra utmaningar 
uppmuntras att söka forskningsprojekt utanför 
skolan dels genom gymnasiearbetet men även 
sommarforskarskolor som Karolinska och Rays. 

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning  
naturvetenskap är ett utmärkt val för dig som  
vill öppna alla möjligheter inför framtiden. Efter  
avslutad utbildning kommer du att ha goda förut- 
sättningar att lyckas med vidare studier inom en  
rad olika utbildningsområden. 
 
På Naturvetenskapsprogrammet har du även  
möjlighet att inom ramen för Ung Företagsamhet 
utveckla din entreprenörsanda och drivkraft.

På ProCivitas kan du välja att läsa inriktningen naturvetenskap, vilket kommer ge 
dig fördjupade kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik, kemi 

och matematik. Under utbildningen kommer du bland annat att läsa om hur  
sambanden i naturen fungerar, allt från minsta cell i kroppen till galaxer i  

universum. Du kommer även att läsa fördjupad matematik och lära dig hur dess 
begrepp och symbolspråk kan användas för att utforma modeller i avsikt att förstå 

och analysera samband inom andra ämnesområden.

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
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GEMENSAMMA ÄMNEN

Engelska 5   100
Engelska 6    100
Historia 1b    100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1   100
Matematik 2    100
Matematik 3    100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1b   100
Svenska 1    100
Svenska 2    100
Svenska 3    100    

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1    100
Fysik 1     150
Kemi1     100
Moderna språk     100

INRIKTNINGSÄMNEN 
Geografi 1   100
Samhällskunskap 2  100
Ett naturvetenskapligt ämne 100

FÖRDJUPNINGSKURSER 
Politik och hållbar utveckling 100 
Geografi 2   100 
Programfördjupning  100
Individuellt val    200
Gymnasiearbete   100
 
TOTAL     2500

INDIVIDUELLT VAL

Matematik 5, Matematik specialisering,

Programmering 1, Idrott och hälsa 2,  

Engelska 7, Psykologi 1, Filosofi 1,  

Humanistisk Samhällsvetenskaplig  

specialisering.

POÄNGPLAN

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

NATURVETENSKAP & 
SAMHÄLLE

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig 
möjlighet att studera naturvetenskap och samhälls- 
kunskap parallellt samtidigt som du lär dig hur 
ämnena också påverkar varandra. Utbildningen 
ger dig djup förståelse för global utveckling så 
som det uttrycks genom FNs globala mål Agenda 
2030. Du kommer att arbeta med ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet bland annat i 
kursen Politik och hållbar utveckling.

Genom inriktningen får du kunskaper inom såväl 
fysik, kemi och biologi som geografi, religion och 

samhällskunskap. Du som läser Naturvetenskap 
och samhälle har även möjlighet att inom ramen  
för Ung Företagsamhet utveckla din entreprenör-
sanda och drivkraft – egenskaper som är en viktig  
del av ProCivitas profil.  

Efter avslutad utbildning har du fått bred behörig- 
het till vidare studier och goda förutsättningar att 
lyckas med studier inom såväl naturvetenskapliga 
som samhällsvetenskapliga områden.

INRIKTNING

PROFIL GLOBAL UTVECKLING

Vill du gå en bred utbildning som öppnar många vägar till intressanta  
utbildningar och yrken? Vill du slippa välja mellan politik och Pythagoras? 

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET



9

SAMHÄLLSVETENSKAPS-- 
PROGRAMMET

FRAMTIDSFOKUS I EN 
GLOBAL VÄRLD

Detta är utbildningen för dig som är engagerad, 
nyfiken och har ett stort intresse för din omvärld.  
Att studera samhällsvetenskap är spännande  
och utvecklar dina kunskaper om samhällsför- 
hållanden såväl lokalt som globalt. På ProCivitas  
samhällsvetenskapsprogram kommer du att  
studera makt ur ekonomiska, sociala och politiska  
perspektiv. I utbildningen behandlas även  
mediernas förutsättningar och möjligheter. Detta  
för att du ska utveckla både ditt vetenskapliga  
och kritiska förhållningssätt.

Samhällsvetenskapsprogrammet på ProCivitas 
arbetar vi med en internationell profil. Ökad  
globalisering gör att avstånden minskar och  
möjligheterna ökar, varför det blir allt viktigare  

med internationella kontakter och erfarenheter.  
På ProCivitas ser vi till att du får rätt verktyg för  
att kunna ta vara på dessa möjligheter. Vi ger  
dig goda teoretiska kunskaper i kombination 
med praktiska erfarenheter, exempelvis i form av 
studieresor, besök hos olika organisationer och 
gästföreläsare med internationella erfarenheter.

Efter examen från programmet kommer du att  
ha utvecklat din förmåga att se möjligheter och 
omsätta idéer i praktisk handling. Du kommer  
dessutom att vara väl förberedd för högskole- 
studier inom ett brett samhällsvetenskapligt 
område.

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!

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Inriktningar

BeteendevetenskapSamhällsvetenskap
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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
Naturkunskap 1b   100 
Historia 1b   100
Svenska 1    100
Svenska 2    100
Svenska 3    100    

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1   50
Moderna språk   200
Psykologi 1   50

INRIKTNINGSÄMNEN
Geografi 1   100
Historia 2a   100
Religionskunskap 2   50
Samhällskunskap 2  100  
Samhällskunskap 3  100

FÖRDJUPNINGSKURSER 
Programfördjupningar  300
Individuellt val    200
Gymnasiearbete   100
 
TOTAL     2500

INDIVIDUELLT VAL

Matematik 3b, Engelska 7, Psykologi 2, 

Filosofi 2, Rätten och Samhället,  

Internationella Relationer.

POÄNGPLAN

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

SAMHÄLLSVETENSKAP

På Samhällsvetenskapsprogrammet med inrikt- 
ning samhälle får du möjlighet att, genom fördjup- 
ningskurser och infärgningar i kurserna, förkovra 
dig ytterligare i samhällsfrågor, kulturella och 
politiska strukturer samt internationella relationer. 
Du kommer studera samhällsförhållanden i Sverige 
och världen i övrigt samtidigt som du lär dig om 
samspelet mellan individ och samhälle. Därtill 
kommer du att utveckla din förmåga att tolka, 
förklara och tillämpa olika samhällsvetenskapliga 
metoder. 

På ProCivitas har vi ett nära samarbete med det 
lokala näringslivet och samhället utanför skolan. 

Vi genomför bland annat resor i årskurs två och  
tre kopplat till de internationella frågorna. Detta  
för att ge dig som elev möjlighet att omsätta dina 
teoretiska kunskaper i verkliga sammanhang  – 
redan under gymnasiet. Givetvis kommer du som 
läser samhällsvetenskaplig inriktning även få 
möjlighet att, inom ramen för Ung Företagsamhet, 
starta ett eget företag. 

Inriktningen passar dig som vill ha en bred utbild-
ning och vara väl förberedd för högskolestudier 
inom ett brett samhällsvetenskapligt område. 

INRIKTNING

Vill du fördjupa dina kunskaper om samhällsstrukturer och människors  
livsvillkor? Vill du bli väl förberedd 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?

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

INTERNATIONELL PROFIL
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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 
Historia 1b   100 
Svenska 1    100
Svenska 2    100
Svenska 3    100    

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1   50
Moderna språk    200
Psykologi 1   50

INRIKTNINGSÄMNEN
Ledarskap & organisation 100
Kommunikation   100
Psykologi 2a   50
Samhällskunskap 2   100  
Sociologi   100

FÖRDJUPNINGSKURSER 

Programfördjupningar  300
Individuellt val   200
Gymnasiearbete   100
 
TOTAL     2500

INDIVIDUELLT VAL

Matematik 3b, Engelska 7, Psykologi 2, 

Filosofi 2, Rätten och Samhället,  

Humanistisk och Samhällsvetenskaplig  

specialisering.

POÄNGPLAN

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

BETEENDEVETENSKAP

ProCivitas beteendevetenskapliga inriktning 
förbereder dig som i framtiden vill arbeta med 
människor på olika sätt. Genom kurser i bland 
annat psykologi, sociologi och kommunikation 
lär du dig om det mänskliga psyket och hur vi  
människor beter oss i samhället, både som 
enskilda individer, gruppdeltagare och samhälls- 
medborgare. Inriktningen passar dig som funderar 
på att exempelvis bli idrottsledare eller som vill 

läsa vidare till psykolog, socionom, lärare eller 
polis. Beteendevetenskap passar även dig som 
vill arbeta med personal- och ledarskapsfrågor. 

Hur skulle du vilja göra skillnad och genomföra  
förändringar som gör vårt samhälle och vår värld 
lite bättre? Utbildningen är bred och förbereder 
dig för alla möjligheter längre fram i livet.

INRIKTNING

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. Vår psykologiprof il ger dig  

fördjupad kunskap om och förståelse för människors ageranden och  
samspel, utveckling och kommunikation. Inriktningen kombinerar breda 
samhällsvetenskapliga kurser med fördjupande studier inom psykologi och 

mänskligt beteende.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

PSYKOLOGIPROFIL
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EKONOMI-- 
PROGRAMMET

ENTREPRENÖRSKAP 
OCH FRAMÅTANDA

På ProCivitas ekonomiprogram arbetar vi med 
ett starkt fokus på ett verklighetsanknutet 
entreprenörskap samt din personliga utveckling.  
Du lär dig både ekonomins spelregler och 
juridikens lagar och får dessutom lära dig hur 
det är att driva ett företag i praktiken. Under 
ditt sista läsår startar du tillsammans med ett 
par klasskamrater ett UF-företag. Tillsammans 
utvecklar ni en affärsidé och ger er ut för att 
konkurrera med befintliga företag på marknadens 
villkor. 

Arbetet med att förverkliga en affärsidé kräver, 
utöver kunskap inom ekonomi och juridik, även 
kompetens inom ledarskap, organisationsteori,  
försäljning, psykologi, marknadsföring och 
presentationsteknik. På vårt ekonomiprogram 

lägger vi stor vikt vid att arbeta med just detta. 
Under hela utbildningen har vi ett nära samar-
bete med det lokala näringslivet och skapar 
kontinuerligt möjligheter för dig att utmanas 
och utvecklas genom att exempelvis arbeta med 
att lösa case åt företag i det lokala näringslivet, 
göra studiebesök samt möta gästföreläsare 
som har olika erfarenheter av företagande och 
ledarskap.

Efter examen från ProCivitas ekonomiprogram 
kommer du att ha goda förutsättningar att 
lyckas med högskolestudier inom exempelvis 
ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga  
områden.

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 för att ta plats i näringslivet och som vill ha erfarenhet av 
entreprenörskap redan på gymnasiet.

EKONOMIPROGRAMMET

Inriktningar

JuridikEkonomi
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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    

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi 1  100
Moderna språk   100
Privatjuridik    100
Psykologi 1    50

INRIKTNINGSÄMNEN
Entreprenörskap & företagande  100
Företagsekonomi 2  100
Matematik 3   100

FÖRDJUPNINGSKURSER 
Programfördjupning  300
Individuellt val    200
Gymnasiearbete   100
 
TOTAL     2500

INDIVIDUELLT VAL

Matematik 4, Programmering, Engelska 7

Geografi 1, Affärsjuridik, Ledarskap och

Organisation. 

POÄNGPLAN

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

EKONOMI

Utöver fördjupade ekonomiska kunskaper finns  
det även utrymme för andra fördjupningar. Inom  
ämnet psykologi får du exempelvis förståelse  
för hur människor tänker och handlar, vilket är 
viktigt vid beslut och bedömningar inom både 
ekonomi och juridik. Du kommer även studera 
ledarskap och organisation, något som är  
användbart i alla yrken och professioner. 

På ProCivitas går entreprenörskap som en röd 
tråd genom hela verksamheten. Om du väljer 
inriktningen ekonomi kommer du bland annat att  

få läsa kursen Entreprenörskap och företagande. 
Detta – i kombination med möjligheten att  
starta UF-företag samt skolans nära samarbete  
med näringslivet – innebär att du redan på gym-
nasiet lär dig att starta och driva ett företag.  
Du kommer lära dig att ta ansvar och utveckla  
såväl din drivkraft som din kommunikativa  
förmåga, vilket är ovärderlig kunskap, oavsett  
om du väljer att studera vidare eller att fortsätta  
direkt på den entreprenöriella banan. 

INRIKTNING

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 ledarskap. 

EKONOMIPROGRAMMET
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POÄNGPLAN

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

JURIDIK
INRIKTNING

Inriktningen Juridik ger dig kunskap kring rätts- 
ordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle.  
Du kommer även att lära dig om avtal och inter- 
nationell rätt för att kunna förstå vår globaliserade  
värld. Utbildningen kommer ge dig gedigen 
förmåga att analysera och bedöma juridiska 
problem med hjälp av rättskällor och juridiska 
metoder som du kommer ha användning av 
oavsett framtida yrke.

Utöver breda kunskaper inom ekonomi och juridik 
kommer du även att få tillfälle att utvecklas  
inom andra fördjupningar. Inom ämnet psykologi 
får du exempelvis förståelse för hur människor 
tänker, känner och handlar, vilket är viktigt vid 
beslut och bedömningar inom både ekonomi 
och juridik.

Vill du veta hur man löser kluriga juridiska problem, startar ett företag eller 
vad som utmärker en bra ledare? Ekonomiprogrammet med inriktning 

juridik är ett brett program som även ger bred behörighet till vidare studier. 
Här utvecklar du dina kunskaper i samhällskunskap, företagsekonomi, 

entreprenörskap och juridik. 

GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5   100
Engelska 6    100
Historia 1b    100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1    100
Matematik 2    100 
Naturkunskap 1b   100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1b   100 
Samhällskunskap 2  100
Svenska 1    100
Svenska 2    100
Svenska 3    100    

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi  100
Moderna språk   100
Privatjuridik    100
Psykologi 1    50

INRIKTNINGSÄMNEN
Affärsjuridik    100
Filosofi 1   50
Rätten och samhället  100 
Psykologi 2a   50

FÖRDJUPNINGSKURSER 
Programfördjupning  300
Individuellt val    200
Gymnasiearbete   100
 
TOTAL     2500

INDIVIDUELLT VAL

Engelska 7, Matematik 3b, Ledarskap

och Organisation, Internationell Ekonomi.

EKONOMIPROGRAMMET
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NATIONELLT GODKÄND
IDROTTSUTBILDNING

NIU

UTÖVA DIN IDROTT
PÅ SKOLTID

Utbildningens uppbyggnad ger dig möjlighet att 
utöva din idrott under optimala förhållanden. 
Träningen är t.ex. förlagd till förmiddagar – detta  
för att ge dig bästa möjliga återhämtning inför 
eventuella kvällspass. Skolan erbjuder både 
utomhus- och inomhusträning i Malmös finaste 
idrottsanläggningar och dessutom möjlighet till 
frukost efter förmiddagspassen. 

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) ger 
dig som elitidrottare möjlighet att utvecklas 
inom din idrott på skoltid. Detta sker genom 
kurser i Specialidrott. NIU är inget eget program 
utan en anpassning av ett nationellt program. 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
samhällsvetenskap och Ekonomiprogrammet 
med inriktning juridik är de program vi  

erbjuder dig som vill läsa Nationellt godkänd 
idrottsutbildning. 

När vi på ProCivitas valt våra samarbetspartners 
har vi satsat på klubbar som är väletablerade 
och välfungerande. Dessa klubbar har goda 
träningsfaciliteter samt meriterade och välut-
bildade instruktörer, som dessutom i de flesta 
fall själva varit aktiva på elitnivå. ProCivitas mål 
är att utveckla dig som idrottsman/idrottskvinna 
och samtidigt ge dig en god akademisk grund 
inför framtiden.

På ProCivitas hjälper vi dig att utforma din 
utbildning så att den passar just dig och dina 
behov. 

ProCivitas NIU-anpassade program har under ett antal år fostrat och utbildat
idrottstalanger som redan under sin studietid nått världseliten inom sina

idrotter, samtidigt som de skaffat sig en god grund för vidare studier.

Vi erbjuder NIU på följande inriktningar:  
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap 

Ekonomiprogrammet, inriktning juridik 
 

Idrotterna du kan välja är:

Fotboll Simning Simhopp

PROCIVITAS IDROTTSUTBILDNINGAR
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NATIONELLT GODKÄND 
IDROTTSUTBILDNING FÖR FOTBOLL

På ProCivitas fortsätter vår framgångsrika 
fotbollssatsning! Detta i nära samarbete med 
Malmö FF och FC Rosengård . Under de senaste 
fem åren har inte mindre än 40 st av ProCivitas  
fotbollselever nått allsvenskt spel eller ett land-
slag. Något som vi ser som ett kvitto på  
utbildningens kvalitet. Till NIU fotboll söker du 
som satsar på nationell elit. 

SIMNING/SIMHOPP

ProCivitas i Malmö har sedan 2004 ett mycket 
nära samarbete med Malmö Kappsimnings- 
klubb (MKK). MKK är en av Sveriges mest 
framgångsrika sim/simhoppsklubbar med en 
stor bredd och en vass topp med många aktiva  
i landslaget. 
 
AKTIVITETER 

Att gå på ProCivitas idrottsgymnasium innebär 
inte bara studier utan också möjligheter till 
många annorlunda upplevelser som är kopplade 
till programmet! I anknytning till programmets 
kurser bjuds specialister inom idrottsämnen in  
för att hålla föreläsningar. Föreläsarna ger dig 

ANSÖKAN  

Ansökan till Nationell idrottsutbildning ska vara 
inne senast 1 december. Därefter sker provspel och 
intervjuer. Du ansöker till NIU via vår hemsida  
www.procivitas.se/malmo  
 
NIU FOTBOLL INNEBÄR FÖLJANDE:

– Träning 3 dagar/vecka i Malmö FF:s resp.  
   FC Rosengårds regi. 
 
– Frukost efter passen

– En skolgång anpassad för elitsatsning

NIU SIMNING/SIMHOPP INNEBÄR FÖLJANDE:

– Träning 3 dagar/vecka i MKK:s regi.

– Frukost efter passen

– En skolgång anpassad för elitsatsning

en djupare kunskap om ditt idrottande och 
knyter också samman de teoretiska studierna 
med verkligheten. 
 
ANSÖKAN 
OBS! Ansökan till Nationell idrottsutbildning för 
simning och simhopp inför 20/21 sker via Svenska 
Simförbundet. Länk till ansökan finner du på vår 
hemsida www.procivitas.se/malmo

Utbildningen innehåller kurserna:

Idrottsspecialisering 1

Idrottsspecialisering 2

Idrottsspecialisering 3

PROCIVITAS IDROTTSUTBILDNINGAR

VI TAR DIN IDROTTS-
SATSNING PÅ ALLVAR

Tränings- och tävlingslära 1
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Ung företagsamhet är en processutbildning i att starta och driva ett eget 
företag under ett skolår. I centrum står elevens individuella utveckling. Det 

innebär att man utvecklar kreativitet och drivkraft, lär sig att ta ansvar och att 
arbeta i grupp, tränar sin kommunikativa förmåga, förverkligar en affärsidé och 

ställer ut på mässor och kanske även tävlar mot andra företag både regionalt,  
nationellt och internationellt. 

PRISBELÖNT FOKUS PÅ 
ENTREPRENÖRSKAP

ProCivitas har en alumniförening för de elever 
som tagit studenten. Denna har blivit ett 
nätverk med förgreningar på till exempel  
Handelshögskolan i Stockholm och Lunds  
universitet. Målsättningen med alumni- 
föreningen är att den skall vara ett nätverk  
för nytta och nöje under såväl vidare studier 
som i ett kommande yrkesliv. Varje år genom- 
förs ett antal alumniträffar på olika ställen  
i världen där före detta ProCivitaselever  
träffas och knyter kontakter.

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.

Så här säger Peter Connée, ordförande  
i ProCivitas alumniförening:

”ProCivitas har en aktiv alumniförening som 
följer upp före detta elever. Gängen träffas på 
regelbundna träffar i Stockholm, Göteborg, Lund, 
London, Boston, New York City, Shanghai och 
Beijing. Vi delar varje år ut fem olika utmärkelser  
till alumnielever som utmärkt sig. Vi ser med 
stolthet hur de klarar av topputbilningar både i 
Sverige och utomlands och att de lyckas i sina  
karriärer och når sina högt ställda mål ”.

PROCIVITAS 
ALUMNIFÖRENING

ENTREPRENÖRSKAP SOM UTVECKLAR  
INDIVIDER OCH VINNER PRISER
ProCivitas är Sveriges genom tiderna mest 
framgångsrika UF-skola med fler medaljer och 
finalplatser än samtliga övriga gymnasieskolor 
i Sydsverige tillsammans. Nationella entre-
prenörstävlingar som Venture Cup och Emax är 

andra arenor där ProCivitas elever framgångsrikt 
deltar. Listan över vinnande företag genom åren 
kan göras lång, men det viktigaste är varje elevs 
personliga utveckling som blir resultatet när 
nyvunna kunskaper omsätts i praktiken.
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VAD TAR DU MED DIG FRÅN DINA TRE  
ÅR PÅ PROCIVITAS?

– Att gå på ProCivitas är mer än att bara gå på 
en skola, det finns en gemenskap som jag kommer 
bära med mig. Man har ett speciellt band till alla 
på skolan, både till lärare, skolpersonal och elever. 
Personalen här på ProCivitas är alltid närvarande 
och stöttande och jag kommer alltid att minnas 
de som bra mentorer. 

– Det mest minnesvärda utanför studierna har nog 
varit det årliga spexet som vi i elevkåren sätter upp. 
Det blir en speciell gemenskap när man skapar  
en föreställning ihop. 

– Utöver en gedigen utbildning får man vänner 
och minnen för livet, hur klyschigt det än låter!  

HUR KOMMER DET SIG ATT DU VALDE  
PROCIVITAS MALMÖ?   

– Jag upplevde att det helt enkelt var en skola 
som erbjuder många möjligheter!  

På ProCivitas uppmuntrar de en att engagera sig  
i saker man tycker är intressanta och att ta till 
vara på alla möjligheter. Efter att ha besökt flera 
olika öppna hus och gått på olika skuggningar 
valde jag Naturvetenskapsprogrammet. Det ger 
en väldigt bra grund att stå på inför framtida 
studier.

HUR ÄR LÄRARNA PÅ SKOLAN?

– Lärarna är otroligt kunniga. Många av våra 
lärare utmärker sig genom att de exempelvis har 
forskat inom sina ämnen vilket gör att de alltid  

VAD HAR DU FÖR FRAMTIDSPLANER?

– Såhär direkt efter studenten vill jag utforska det 
som är utanför skolbänken. Jag är särskilt intre- 
sserad av dans och showbusiness och hade gärna 
velat fortsätta med det i större skala. Längre fram 
hade jag velat studera vidare på Handelshögskolan  
i Göteborg, särskilt marknadsföring som enligt  
mig är den roligaste delen inom ekonomi.

VAD ÄR DINA TIPS TILL EN ELEV SOM SKA 
VÄLJA GYMNASIUM?

– Välj ProCivitas! Innan jag började på ProCivitas 
hade jag en bild av att skolan inte riktigt var en 
skola för mig, men jag valde att skapa mig en  
egen uppfattning och utforska vad skolan har att 
erbjuda. 

– Jag bestämde mig för att gå på öppet hus och 
pratade med flera elever som gick på skolan. Ju 
mer jag läste på, desto mer insåg jag att det är en 
skola som är olik någon annan. Lokalerna kändes 
mer som en modern arbetsplats och inte en skola. 
Lärarna kändes väldigt erfarna och duktiga och  
atmosfären på ProCivitas är väldigt framåttänk-
ande och modern. Det rika kårlivet, vilket visade  
sig vara ett plus i kanten.

– Mina bästa tips till dig som ska välja gymnasium 
är att gå på öppet hus, skapa dig en egen bild av 
skolan, gör din research och tänk mer på vad du 
vill snarare än på vad du borde vilja eller vad dina 
vänner ska välja.

har svar på alla möjliga frågor. Dessutom ser de 
alltid till att det är högt i tak. 

BERÄTTA OM STÄMNINGEN PÅ SKOLAN! 

– Stämningen på skolan är energisk och inspire-
rande. Alla är motiverade och engagerade, sådant 
lyfter energinivån och bidrar till en väldigt positiv 
stämning på skolan. 

BERÄTTA OM KÅRANDAN PÅ SKOLAN! 

– Fantastisk! Elevkåren engagerar verkligen alla  
på skolan, såväl elever som personal. De ser till  
att det finns roliga evenemang och temaveckor  
för alla årskurser att se fram emot, både på skoltid 
och efter skoltid. Man blir väldigt glad av deras 
engagemang och elevkårens aktiviteter är en stor  
del av att gå på ProCivitas.

VAD HAR DU FÖR FRAMTIDSPLANER? 

– Jag vill plugga vidare till ingenjör, gärna på 
Chalmers i Göteborg eller utomlands.  

VARFÖR SKA MAN VÄLJA PROCIVITAS?

– Man ska välja ProCivitas om man är studiemo-
tiverad, vill utvecklas och gillar att ta sig an nya 
möjligheter, på ProCivitas får man chansen att 
göra det. 

VAD ÄR DINA TIPS TILL EN ELEV SOM SKA 
VÄLJA GYMNASIUM?

– Lita på din magkänsla! Besök skolan på öppet 
hus, skugga en klass, läs på om skolan och prata 
med elever som går på skolan, det kommer ge  
dig en bra bild av skolan! 

ELEVPORTRÄTTELEVPORTRÄTT

MÅNS HINDSÖFILIPPA MALMGREN
Måns har precis tagit studenten från ProCivitas och med siktet inställt på  

framtiden är det vänner för livet och känslan av gemenskap han bär med sig.
Filippa tycker att de kunniga lärarna, den inspirerande miljön och  

den välkomnande kårandan är det som utmärker ProCivitas.
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MENTORSKAP

Att etablera varaktig kontakt mellan näringsliv och  
ungdomar redan i tidig ålder förbättrar möjligheterna  
till en framgångsrik karriär. Därför erbjuder ProCivitas  
alla elever att inför sista läsåret söka till Mentors- 
programmet. Vår erfarenhet är att de teoretiska  
kunskaper som studierna ger utvecklas och förstärks  
genom den verklighetsanknytning som en mentor  
bidrar med. Valet av mentor anpassas efter varje elevs  
intressen, framtidsplaner och behov. Mentorerna  
rekryteras följaktligen från en mängd olika branscher  
och företag. 

MENTORSKAP HJÄLPER DIG ATT: 
 
- Skapa dig en tydligare framtidsbild  
 
- Skapa vidgade och nya perspektiv
 
- Få inblick i bransch och yrke
 
- Bygga ett kontaktnät 

- Utveckla din sociala kompetens  
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”Det är otroligt spännande i början på terminen inför första träffen. Vem skall jag få möjligheten att 
följa detta år? Samarbetet och närheten som växer sig starkare träff efter träff är så inspirerande. Jag 
tycker det är viktigt att gå in i mentorskapet med öppna ögon och stor nyfikenhet. Nyfikenhet på att lära 
känna en ny person, öppna ögon för någon som är i ett av de viktigaste stegen i livet - steget in i vuxen-
världen. Som mentor får du otroligt stort förtroende att förvalta och inspirera till en del av din adepts 
framtid. Glädjen som det ger när adepten kommer till ett möte och något mål har uppnåtts, t ex att 
skaffa ett helg- och sommarjobb, eller bokat den där jorden-runt-resan efter studenten. Då känner jag 

en otroligt stor stolthet att få ha varit med och hjälpa till mot denna framgång.” 
 

HELÉNE LLOYD  

M&E SALES MANAGER, SCANDIC TRIANGELN



LÄRARE 
Lärarna som undervisar på ProCivitas har hög kompetens 
och brinner för sitt yrke, vilket avspeglas i den kreativa och 
öppna atmosfär som finns på skolan. Det finns ett stort  
engagemang bland lärarna för att arbeta med olika  
pedagogiska metoder som kan kopplas till den senaste 
forskningen – för att eleverna ska nå sina mål.

Varje år genomförs utvärderingar av hela skolans verksamhet 
där elevernas åsikter om framförallt undervisningen tas in. 
Detta är en bra metod för att kvalitetssäkra utbildningen, ta 
vara på elevernas engagemang och ett sätt att hela tiden 
fundera över om det är något som kan förbättras. 

Självklart är alla som undervisar på ProCivitas legitimerade 
lärare. Förutom lärarutbildning bidrar de med lång erfarenhet 
från arbetslivet och ofta även kompetenser hämtade utanför 
skolans värld. 

ELEVER

På ProCivitas har vi glädjen att arbeta med studiemotiverade 
och engagerade elever. De är målinriktade och fokuserade 
på att skapa sig en bra framtid och de strävar ständigt efter 
att utvecklas personligt och professionellt. Det är glädjande 
att se att de fortsätter denna utveckling även efter  
avslutade studier hos oss. Så här säger Peter Connée,  
ordförande i ProCivitas alumniförening:  

”ProCivitas har en aktiv alumniförening som följer upp före detta 
elever. Gängen träffas på regelbundna träffar i Stockholm, Göteborg, 
Lund, London, Boston, New York City, Shanghai och Beijing. Vi delar 
varje år ut fem olika utmärkelser till alumnielever som utmärkt sig. 
Vi ser med stolthet hur de klarar av topputbilningar både i Sverige och 
utomlands och att de lyckas i sina karriärer och når sina högt ställda 
mål ”.

ENGAGEMANG
OCH

KOMPETENS
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”Jag tog studenten från ProCivitas år 2015. Därfter började jag 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



33

Det senaste året har jag, Lotten, varit ordförande  
för elevkåren och vi har för andra året i rad blivit 
nominerade till Sveriges bästa elevkår! Jag började  
engagera mig och valde att bli kåraktiv för att jag 
ville påverka och hjälpa till att utveckla den  
gemenskap som finns på skolan. Jag ville vara  
med och anordna alla de evenemang och händelser 
som jag vet skapar möjligheter för skolans elever  
att träffa nya vänner och skapa minnen för livet.

Jag tycker att skolan och elevkåren tillsammans  
ger dig den perfekta gymnasietiden. Skolan ger  
dig en bra utbildning genom engagerade och  
kunniga lärare och kåren ger dig gemenskap,  
aktiviteter och stöd för dig att utveckla dina idéer.

Elevkåren förgrenar sig i massvis med utskott. 
Utskotten i sig representerar olika intressen allt  
från spex (teater) och fotografi till sport och debatt. 
Det finns något för alla som vill engagera sig. 
Gymnasietiden på ProCivitas innebär nämligen 
möjligheter. Möjligheter att engagera sig i det man 
brinner för, i det man tycker är roligt och öppnar 
verkligen upp för möjligheten att göra skillnad. 
Tillsammans bildar alla aktiva elever elevkåren, 

vårt syfte är att förgylla gymnasietiden för alla  
på skolan!

Kåren är just medlemmarna och under året  
anordnas evenemangen av kårstyrelsen och dess 
utskott. Förutom jag som ordförande sitter också 
sex andra i styrelsen, som alla ansvarar för en 
viktig del av verksamheten. Min kollega Martin,  
har under det gångna året suttit i styrelsen som 
ansvarig för utskottet Studio. Tillsammans med 
andra medlemmar som också har en kreativ ådra 
skapar han spexiga filmer, anordnar mysiga film-
kvällar, fotar evenemang och designar kårmaterial. 

Martin går i trean och pluggar naturvetenskap  
och jag, Lotten, går i tvåan och pluggar ekonomi. 
Oavsett linje och ålder finns det plats för alla i 
kåren. 

Att börja gymnasiet är ett stort steg in i en ny fas 
i livet, det är både spännande och läskigt. Du som 
väljer ProCivitas väljer tre år av fantastiska lärare, 
grymt god mat och framför allt en otrolig  
gemenskap som du inte hittar någon annanstans. 
Vi i elevkåren hoppas att vi får träffa just dig till 
hösten!

ELEVKÅREN

ELEVKÅREN
Lotten Thorsell – Ordförande i Elevkåren

Våra bästa tips till dig som ska välja gymnasium:

Lita på din magkänsla som du får när du besöker skolorna. 

Skugga om du har möjlighet att göra det. 

Snacka med elever på skolan och våga ställa frågor!





AKTIVITETER

En bra skola är så mycket mer än det som sker 
under lektionerna. På ProCivitas satsar vi hårt 
på att ge möjligheter till såväl nytta som nöje 
under skoltiden. 

Under din första termin på skolan ordnas en rad  
olika aktiviteter för dig och alla andra nya 
elever, så att ni får möjlighet att lära känna 
varandra, både inom klassen och mellan 
programmen. Ni får bland annat åka på team-

bildningsläger, delta i skattjakt och gå på fest 
tillsammans. Det blir ett minne för livet! 

Under skolåret arrangerar vi många välbesökta 
aktiviteter till exempel biokvällar, temadagar, 
studieresor, klassträffar med mera. En hel del  
av aktiviteterna har blivit så uppskattade att  
de blivit traditioner, exempelvis i form av 
idrottstävlingar, ProCivitas Spex, Studentbalen 
och mycket annat.  

PROCIVITAS PRIVATA GYMNASIUM I MALMÖ

Citadellsvägen 9 
211 18 Malmö 

 
Telefon: 040-30 39 00 

E-mail: malmo@procivitas.se 
 

www.procivitas.se 
proccepodden.se

PROCIVITAS ÄR SKOLAN FÖR DIG SOM: 
 

- Är studiemotiverad 

- Vill få en koppling till näringslivet  

- Uppskattar och värdesätter en god skolmiljö  

ProCivitas i Malmö @procivitasmalmo

- Uppskattar variation i undervisningen  

- Vill delta i olika sociala aktiviteter  

- Vill gå på en skola som har visionen att  

  vara Sveriges bästa gymnasieskola   
 

M ALMÖ
2021/2022



Vill du uppleva stämningen på ProCivitas?  
Kom förbi på öppet hus så får du träffa elever, lärare och skolledning. 

Kika på våra lokaler och få fördjupad information om skolan.   
Våra öppet hus-tider hittar du på procivitas.se/malmo/oppet-hus/  

 
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. 

Ta chansen att följa en klass under en skoldag.  
Träffa elever, lärare och ställ alla dina frågor.  

Anmäl dig på procivitas.se/malmo/skuggning

ProCivitas Privata Gymnasium 

Citadellsvägen 9

211 18 Malmö

Telefon: 040-30 39 00

E-mail: malmo@procivitas.se

procivitas.se/malmo

PROCIVITAS  
MALMÖ

ÖPPET HUS

SKUGGNING

KONTAKTA OSS

M ALMÖ
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