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SKOLLEDNINGEN
HAR ORDET
Nyckeln till framgång är en bra utbildning.
Därför är vi stolta över att så många ProCivitaselever lyckas så bra både i yrkeslivet och med
sina universitetsstudier.
ProCivitas vision är att vi ska vara Sveriges
bästa gymnasieskola och att vi ska ge våra
elever förutsättningar att lyckas i sina vidare
studier och i arbetslivet. Vi vill att varje elev
som kommer till oss ska få en guldbiljett till
framtiden. Tillsammans laddar vi biljetten med
kunskaper, färdigheter och drivkrafter som ska
JOHAN KÅBERG

ta dem till sina drömmars mål.

Rektor

I vår strävan mot att nå visionen att vara
Sveriges bästa gymnasieskola vill vi att alla
elever ska få känna sig som vinnare. Att känna
sig som en vinnare på ProCivitas är en känsla
eller ett sinnestillstånd där en elev, oberoende
av sin bakgrund och sina förutsättningar, ges
möjlighet att utveckla sin självkänsla, sin kunskap, sina förmågor och sin inre drivkraft för
att vara väl förberedd för framtiden.
Varmt välkommen till vår fantastiska skola!

SUSANNA WIRLAND
Biträdande rektor
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PROCIVITAS KONCEPT

”Vi har en stark
gemenskap och många
trevliga traditioner”

EN SKOLA UTÖVER
DET VANLIGA
På ProCivitas tror vi att receptet för framgång bygger på hårt arbete, att möta
andra som du själv vill bli bemött och att våga drömma stort. Därför jobbar vi
efter devisen Work hard, Be nice & Dream big; en ständig påminnelse för att du
ska nå så långt som möjligt.
OMBORD PÅ PROCIVITAS

berätta om den fina gemenskap som finns på

På ProCivitas studerar du tillsammans med

skolan och att de känner sig trygga med varandra.

andra studiemotiverade elever i en miljö som

Det gör oss i personalen både stolta och glada.

präglas av nyfikenhet, kreativitet och nytänk-

Vill du gå på en skola där man verkligen bryr sig

ande. På ProCivitas går alla typer av elever,

om varandra? Tycker du dessutom att relationen

men en sak har de gemensamt – viljan att ut-

mellan lärare och elever är viktig? Då tror du som

vecklas och alltid göra sitt bästa för att nå

vi, att relationer förgyller tillvaron och är positivt

sina mål.

för hela studietiden.

Hos oss råder bra sammanhållning och kamrat-

Den lilla skolans styrka är att vi lär känna våra

skap. Det finns en unik skolanda och det är lätt

elever på riktigt. Vi vet inte bara vad du heter, vi

att göra sin röst hörd. Vi tycker att det är viktigt

vet också vad du gillar och inte gillar, vem din

med ordning och reda på skolan, då vi tror att

bästa kompis är och vad du helst gör på fritiden.

det är en självklar förutsättning för att nå goda

För oss lärare är relationen till våra elever guld

studieresultat.

värd!

PROCIVITASANDAN

P.S Det ryktas om att mjukisbyxor är förbjudet hos

Hos oss på ProCivitas pratar vi ofta om den

oss. Don’t worry! Det är självklart helt okej att ha

sköna ProCivitasandan. Våra elever brukar

mjukiskläder på sig hos oss. D.S.

ProCivitas har drivit skolor i över 25 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.
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

FRÅN GENETIK TILL
ENTREPRENÖRSKAP
Undrar du hur man löser ett brott med DNA-teknik eller vilka effekter
klimatförändringen har på din vardag? Vill du gå en bred utbildning som
öppnar många dörrar? Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig!

NATURVETENSKAPS-PROGRAMMET

Du kommer att studera allt ifrån kemiska proce-

ger dina studier en stark verklighetsförankring.

sser och fysikaliska fenomen, till logisk problem-

Du som naturvetare har även möjlighet att inom

lösning, astronomi och matematik. Att studera

ramen för Ung Företagsamhet utveckla din entre-

naturvetenskap blir ännu mer spännande och

prenörsanda och drivkraft – egenskaper som är

intressant när man får se, känna, höra och upp-

en viktig del av ProCivitas profil.

leva sambanden i naturen. Du kommer därför att
få laborera i moderna och välutrustade laborat-

Efter avslutad utbildning kommer du att ha ut-

ionslokaler. Vid flera tillfällen under dina gymn-

vecklat din förmåga att se möjligheter, lösa

asiestudier får du möjlighet att delta i projekt i

problem och omsätta idéer i praktisk handling.

samarbete med företag eller forskare. I dessa

Du kommer även att ha goda förutsättningar att

projekt arbetar du med aktuella ämnen som ex-

lyckas med vidare studier inom naturvetenskap,

empelvis miljö, energi, läkemedel och innovationer.

matematik och teknik men även inom andra områden. Kanske söker du in till läkarprogrammet

På ProCivitas studerar du i en miljö präglad av

eller utbildar dig till civilingenjör?

nyfikenhet, kreativitet och nytänkande. Som en
del av din utbildning kommer du därför att besöka
universitet, forskningsstationer och företag som

Inriktningar
Naturvetenskap				Naturvetenskap & Samhälle
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1c 			

100

Matematik 2c 			

100

Matematik 3c 			

100

Religionskunskap 1 		

50

Samhällskunskap 1b 		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1 			

100

NATURVETENSKAP
Vill du få fördjupade kunskaper inom de naturvetenskapliga
ämnena biologi, kemi, fysik och matematik?
Då är inriktning naturvetenskap något för dig.

Fysik 1 				150
Kemi 1 				100
Moderna språk 1–3 		

100

Under utbildningen kommer du bland annat att

inslag. De elever som söker extra utmaningar

läsa om hur sambanden i naturen fungerar, allt

uppmuntras att söka forskningsprojekt utanför

INRIKTNINGSÄMNEN

från minsta cell i kroppen till galaxer i universum.

skolan dels genom gymnasiearbetet men även

Biologi 2 			100

Du kommer även att läsa fördjupad matematik

sommarforskarskolor som Karolinska och Rays.

Fysik 2 				100

och lära dig hur dess begrepp och symbolspråk

Kemi 2 				100
Matematik 4 			

100

kan användas för att utforma modeller i avsikt
att förstå och analysera samband inom andra
ämnesområden.

FÖRDJUPNINGSKURSER
Programfördjupning		

200

Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

TOTAL 			2500

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning
natur är ett utmärkt val för dig som vill hålla alla
dörrar inför framtiden öppna. Efter avslutad utbildning kommer du nämligen att ha goda förut-

Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och

sättningar att lyckas med vidare studier inom en

förmåga till analytiskt tänkande. För att berika

rad olika utbildningsområden.

din utbildning och samtisigt säkerställa relevans
och verklighetsförankring kommer gästföreläsare,
studiebesök och resor att utgöra återkommande

INDIVIDUELLT VAL
Matematik 5, Matematik specialisering,
Idrott och hälsa 2, Bioteknink, Retorik,
Psykologi 1, Psykologi 2, Entreprenörskap,
Engelska 7, Estetisk kommunikation.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN
GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1c			100
Matematik 2c 			

100

Matematik 3c 			

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 1–3 		

100

INRIKTNING

NATURVETENSKAP &
SAMHÄLLE
Vill du gå en bred utbildning som öppnar många vägar till intressanta
utbildningar och yrken? Vill du få en inblick i hur naturvetenskapen och
samhället behöver arbeta tillsammans för att påverka samhället i rätt riktning?

INRIKTNINGSÄMNEN
Geografi 			100
Samhällskunskap 2		

100

Biologi 2			100
FÖRDJUPNINGSKURSER
Programfördjupning		

300

Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig

kraft – egenskaper som är en viktig del av att

möjlighet att studera naturvetenskap och sam-

bli en samhällsentreprenör. Vid flera tillfällen under

hällskunskap parallellt samtidigt som du lär du

dina tre gymnasieår kommer du att få skapa egna

hur ämnena också påverkar varandra – inte minst

projekt i samarbete med företag, organisationer

i frågor om hållbar utveckling. Genom inriktning-

och forskare.

en får du kunskaper inom såväl fysik, kemi och
biologi som geografi och samhällskunskap.

TOTAL 			2500

Efter avslutad utbildning har du dessutom fått
en bred behörighet till vidare studier och goda

Du som läser naturvetenskap och samhälle har

förutsättningar att lyckas med studier inom såväl

INDIVIDUELLT VAL

även möjlighet att inom ramen för Ung Företag-

naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga

Matematik 5, Matematik specialisering,

samhet utveckla din entreprenörsanda och driv-

områden.

Idrott och hälsa 2, Bioteknink, Retorik,
Psykologi 1, Psykologi 2, Entreprenörskap,
Engelska 7, Estetisk kommunikation.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

ENTREPRENÖRSKAP
I EN GLOBAL VÄRLD
Undrar du över hur ekonomiska och sociala förhållanden skapar olika villkor på
vår jord? Vill du bli en samhällsentreprenör som är med och förändrar världen?
Då är ProCivitas samhällsvetenskapsprogram rätt för dig!

SAMHÄLLSVETENSKAPS-PROGRAMMET

Detta är utbildningen för dig som är engagerad

omsätta idéer i praktisk handling. Du kommer

och nyfiken och har ett stort intresse för din

dessutom att vara väl förberedd på högskole-

omvärld. Att studera samhällsvetenskap är

studier inom ett brett samhällsvetenskapligt

spännande och utvecklar dina kunskaper om

område.

samhällsförhållanden såväl lokalt som globalt.
På Samhällsvetenskapsprogrammet kommer du

På ProCivitas samhällsvetenskapsprogram har du

att studera makt ur ekonomiska, sociala och

möjlighet att antingen välja inriktningen samhälls-

politiska perspektiv. I utbildningen behandlas även

vetenskap eller beteendevetenskap. Gemensamt

mediernas förutsättningar och möjligheter. Detta

för de två är att vi arbetar med kunskaper och

för att du ska utveckla både ditt vetenskapliga

förmågor som förbereder dig att bli en samhälls-

och kritiska förhållningssätt.

entreprenör, en som vill vara med och förändra
samhället.

Efter examen från programmet kommer du att
ha utvecklat din förmåga att se möjligheter och

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

Vill du fördjupa dina kunskaper om samhällsstrukturer och människors
livsvillkor? Vill du dessutom vara med och skapa en positiv och hållbar
samhällsutveckling i en alltmer globaliserad värld?

Filosofi 1			50
Moderna språk 1–4		

200

Psykologi 1			100

På ProCivitas samhällsvetenskapsprogram med

Detta för att ge dig som elev möjlighet att om-

inriktning samhällsvetenskap får du möjlighet att,

sätta dina teoretiska kunskaper i verkliga samman-

Geografi 1			100

genom fördjupningskurser, utveckla dina kunska-

hang – redan under gymnasiet. Givetvis kommer

Historia 2a			100

per ytterligare i samhällsfrågor, kulturella strukt-

du som läser samhällsvetenskaplig inriktning även

Religionskunskap 2 		

50

Samhällskunskap 2		

100

urer och internationella relationer. Du kommer

få möjlighet att, inom ramen för Ung Företagsam-

Samhällskunskap 3		

100

studera samhällsförhållanden i Sverige och världen

het, starta ett eget företag.

INRIKTNINGSÄMNEN

i övrigt samtidigt som du lär dig om samspelet
mellan individ och samhälle. Därtill kommer du

FÖRDJUPNINGSKURSER
Programfördjupning		

300

att utveckla din förmåga att tolka, förklara och

Individuellt val 			

200

tillämpa olika samhällsvetenskapliga metoder.

Gymnasiearbete 		

100

TOTAL 			2500

Inriktningen passar dig som vill ha en bred utbildning och vara väl förberedd på högskolestudier
inom ett brett samhällsvetenskapligt område.
Efter avslutad utbildning kommer du ha de rätta

På ProCivitas har vi ett nära samarbete med det

verktygen för att vara en samhällsentreprenör,

lokala näringslivet och samhället utanför skolan.

redo att förändra samhället.

INDIVIDUELLT VAL
Matematik 3b, Idrott och hälsa 2,
Engelska 7, Ledarskap och Organisation,
Retorik, Naturkunskap 2,
Estetisk kommunikation.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Matematik 1b 			

100

Matematik 2b
Samhällskunskap 1b		

100

Idrott och hälsa 1		

100

Religionskunskap 1 		

50

BETEENDEVETENSKAP

Naturkunskap 1b			100
Historia 1b			100
Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Undrar du varför människor tänker, känner och beter sig som de gör?
Vill du kunna förstå och analysera det mänskliga beteendet?
Då ska du välja ProCivitas inriktning beteendevetenskap.

Filosofi				50
Moderna språk 1–4		

200

Psykologi 1			50

ProCivitas beteendevetenskapliga inriktning

Hos oss ges du fördjupad kunskap om och förstå-

förbereder dig som i framtiden vill arbeta med

else för människors ageranden och samspel, ut-

människor på olika sätt. Genom kurser i bland

veckling och kommunikation. Inriktningen kom-

Kommunikation			100

annat psykologi, sociologi och kommunikation

binerar breda samhällsvetenskapliga kurser med

Psykologi 2a			50

lär du dig om det mänskliga psyket och hur vi

fördjupande studier inom psykologi och mänskligt

Samhällskunskap 2 		

människor beter oss i samhället, både som en-

beteende.

INRIKTNINGSÄMNEN
Ledarskap & organisation

100

100

Sociologi			100

medborgare.

FÖRDJUPNINGSKURSER
Programfördjupning		

300

Individuellt val			200
Gymnasiearbete 		

skilda individer, gruppdeltagare och samhälls-

100

TOTAL 			2500

Hur skulle du vilja göra skillnad och genomföra
förändringar som gör vårt samhälle och vår värld

Inriktningen passar dig som funderar på att ex-

lite bättre? Utbildningen är bred och kommer för

empelvis bli idrottsledare eller som vill läsa vidare

bereda dig för alla möjligheter längre fram i livet.

till psykolog, socionom, lärare eller polis. Beteen-

Vi kommer ge dig de rätta verktygen för att bli en

devetenskap passar även dig som vill arbeta med

samhällsentreprenör, redo att förändra samhället.

personal- och ledarskapsfrågor. Inom programmet
INDIVIDUELLT VAL
Matematik 3b, Idrott och hälsa 2,

får du även chansen att starta ditt eget företag
inom ramen för Ung Företagsamhet.

Engelska 7, Retorik, Naturkunskap 2,
Estetisk kommunikation.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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EKONOMIPROGRAMMET

ENTREPRENÖRSKAP
OCH DRIVKRAFT
Vill du veta hur man marknadsför en produkt eller startar ett företag?
Är du vår nästa framgångsrika entreprenör? På ProCivitas ekonomiprogram
får du kunskapen att utvecklas inom de ekonomiska ämnena.

EKONOMI-PROGRAMMET

På ProCivitas ekonomiprogram arbetar vi med ett

kompetens inom ledarskap, organisationsteori,

starkt fokus på ett verklighetsanknutet entrepre-

försäljning, psykologi, marknadsföring och

nörskap samt din personliga utveckling. Du lär dig

presentationsteknik.

både ekonomins spelregler och juridikens lagar
och får dessutom lära dig hur det är att driva ett
företag i praktiken. Redan under ditt andra år
startar du tillsammans med ett par klasskamrater
ett UF-företag. Tillsammans utvecklar ni en affär-

ProCivitas ekonomiprogram passar dig som vill
vara väl förberedd på att ta plats i näringslivet
och som vill få erfarenhet av entreprenörskap
redan på gymnasiet.

sidé och ger er ut för att konkurrera med befintliga

Efter examen från Ekonomiprogrammet kommer

företag på marknadens villkor.

du att ha goda förutsättningar att lyckas med
högskolestudier inom exempelvis ekonomi, juridik

Arbetet med att förverkliga en affärsidé kräver,

och andra samhällsvetenskapliga områden.

utöver kunskap inom ekonomi och juridik, även

Inriktningar
Ekonomi

Juridik

15

EKONOMIPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1b 			

100

Matematik 2b 			

100

EKONOMI

Naturkunskap 1b			100
Religionskunskap 1 		

50

Samhällskunskap 1b 		

100

Samhällskunskap 2		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

ProCivitas ekonomiprogram med inriktning ekonomi passar dig som vill ha
en bred utbildning, som samtidigt leder till fördjupade kunskaper inom
företagsekonomiska områden.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi		 100
Moderna språk 1–4		

100

Privatjuridik 			100
Psykologi

		

50

INRIKTNINGSÄMNEN

Utöver fördjupade ekonomiska kunskaper finns

få läsa kursen entreprenörskap och företagande.

det även utrymme för andra fördjupningar. Inom

Detta – i kombination med möjligheten att starta

ämnet psykologi får du exempelvis förståelse för

UF-företag samt skolans nära samarbete med

hur människor tänker och handlar, vilket är viktigt

näringslivet – innebär att du redan på gymnasiet

Entreprenörskap & företagande

100

vid beslut och bedömningar inom både ekonomi

lär dig att starta och driva ett företag. Du kommer

Företagsekonomi 2		

100

och juridik. Du kommer även studera ledarskap

lära dig att ta ansvar och utveckla såväl din

och organisation, något som är användbart i alla

drivkraft som din kommunikativa förmåga, vilket

yrken och professioner.

är ovärderlig kunskap, oavsett om du väljer att

Matematik 3b			100
FÖRDJUPNINGSKURSER
Programfördjupning		

300

Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

På ProCivitas går entreprenörskap som en röd
tråd genom hela verksamheten. Om du väljer

studera vidare eller att fortsätta direkt på den
entreprenöriella banan.

inriktningen ekonomi kommer du bland annat att

TOTAL 			2500

INDIVIDUELLT VAL
Idrott och hälsa 2, Engelska 7,
Ledarskap och Organisation,
Retorik, Naturkunskap 2, Affärsjuridik,
Företagsekonomi specialisering,
Estetisk kommunikation.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

17

EKONOMIPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1b 			

100

Matematik 2b 			

100

JURIDIK

Naturkunskap 1b			100
Religionskunskap 1 		

50

Samhällskunskap 1b 		

100

Samhällskunskap 2		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

Vill du veta hur man löser kluriga juridiska problem, startar ett företag
eller vad som utmärker en bra ledare? Här utvecklar du dina kunskaper i
samhällskunskap, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi		 100

Inriktningen juridik ger dig kunskap kring rätts-

Utöver breda kunskaper inom ekonomi och juridik

ordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle.

kommer du även att få tillfälle att utvecklas inom

Du kommer även att lära dig om avtal och inter-

andra fördjupningar. Inom ämnet psykologi får

nationell rätt för att kunna förstå vår globalise-

du exempelvis förståelse för hur människor tänker,

Affärsjuridik 			100

rade värld. Utbildningen kommer ge dig gedigna

känner och handlar, vilket är viktigt vid beslut och

Filosofi 1			50

förmågor att analysera och bedöma juridiska

bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Rätten och samhället		

problem med hjälp av rättskällor och juridiska

Moderna språk 1–4		

100

Privatjuridik 			100
Psykologi

		

50

INRIKTNINGSÄMNEN

100

Psykologi 2a			50

metoder som du kommer att ha användning av
oavsett framtida yrke.

FÖRDJUPNINGSKURSER
Programfördjupning		

300

Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

Ekonomiprogrammet med inriktning juridik är ett
brett program som även ger bred behörighet till
vidare studier.

TOTAL 			2500

EXEMPEL PÅ INDIVIDUELLT VAL
& PROGRAMFÖRDJUPNING
Internationell ekonomi, Marknadsföring,
Rätten och samhället, Retorik, Matematik 3b,
Idrott och hälsa 2, Engelska 7, Psykologi 1,
Filosofi 1, Moderna språk.
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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PROCIVITAS IDROTTSUTBILDNINGAR

VI TAR DIN IDROTTSSATSNING PÅ ALLVAR
ProCivitas idrottsanpassade utbildning har under flera år utbildat
idrottstalanger som redan under sin studietid nått långt inom sina
idrotter, samtidigt som de skaffat sig en god grund för vidare studier.

PROCIVITAS IDROTTS-UTBILDNINGAR

NATIONELL GODKÄND

När vi på ProCivitas valt våra samarbetspartners

IDROTTSUTBILDNING (NIU)

gällande NIU har vi satsat på klubbar som är

ProCivitas i Växjö har en Nationell godkänd

väletablerade och väl fungerande. Vi samarbetar

idrottsutbildning (NIU) inom idrotterna fotboll,

med Östers IF, Växjö TS och Växjö GK.

tennis och golf. Utbildningen är speciellt framtagen för dig som vill satsa helhjärtat på din idrott
samt för att du ska kunna nå nationell elit efter
din gymnasietid. Du erhåller dessutom behörighet

NIU & LIU

för att söka vidare till universitet och högskola.
Vi erbjuder en helhetslösning för dig som vill
kunna utvecklas optimalt inom din idrott. På
ProCivitas får du möjlighet att träna din idrott tre
pass i veckan. Träningen är förlagd till förmiddagar,
detta för att ge dig bästa möjligta återhämtning
till dina kvällspass med din förening. Utbildningens
uppbyggnad ger dig möjlighet att utöva din idrott

Samhällsvetenskapsprogrammet eller Ekonomiprogrammet är de program vi rekommenderar för
dig som vill läsa Nationell godkänd idrottsutbildning. Du kan även läsa på Naturvetenskapsprogrammet men då läggs dina studier ut över fyra år.
LOKAL IDROTTSUTBILDNING
För dig som är intresserad av att utöva din idrott
på skoltid erbjuder vi även lokal idrottsutbildning
(LIU). Det är viktigt att du är målmedveten med
din träning och tillhör en förening som du kontinuerligt tränar med.

under perfekta träningsförutsättningar och med

Du läser på Samhällsvetenskapsprogrammet eller

meriterade och högutbildade tränare. Vi erbjuder

Ekonomiprogrammet när du har fotboll och pingis

både utomhus- och inomhusträning. På Arena-

som din idrott. Basket, ridsport och klättring kan

staden och dess nybyggda träningsanläggningar

du även kombinera med att läsa Naturveten-

finns fantastiska möjligheter så som High Perfor-

skapsprogrammet.

mance Center där du i din träning även kan möta
och lära av andra elitidrottare.
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ANSÖKAN TILL
IDROTTSUTBILDNING
ANSÖKAN LIU

ANSÖKAN NIU

Din idrottsansökan gällande fotboll, basket,

Din idrottsansökan görs till respektive förbund

pingis och ridsport görs på skolans hemsida

senast 1 december. Du söker program i det

(www. procivitas.se/vaxjo) senast 15 februari.

vanliga gymnasievalet.

Du söker program i det vanliga gymnasievalet.

Poängplan LIU
Idrott och hälsa 1, specialisering

Idrott och hälsa 2, specialisering

Poängplan NIU
De här idrottsspecifika kurserna läser du i kombination med ditt valda program.

Idrottsspecialisering 1, 2, 3

Tränings- och tävlingslära 1

23

ENTREPRENÖRSKAP
ÄR PROCIVITAS
SIGNUM
Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap
är ProCivitas signum. Oavsett om du är ekonom-, samhälls- eller naturelev arbetar vi med
egenskaper som gör att du blir en entreprenör.
Syftet är att utveckla varje individs drivkraft
och kreativitet, då dessa egenskaper är något
som utmärker en Procivitaselev.
Ungt företagande är ett koncept för alla våra
elever, som syftar till att skapa fler kreativa
och företagsamma ungdomar. Under ett läsår
får du möjlighet att driva ett riktigt företag.
ProCivitas samhällselever blir samhällsentreprenörer. Med det menar vi att eleverna får
använda sina kunskaper i samhällsengagerande projekt. Syftet är att låta eleverna odla
sin passion och sina inre drivkrafter inom
områden som de brinner för. ProCivitas
naturelever får ständigt testa sina kunskaper
praktiskt i laborationer och undersökningar.
Syftet är att eleverna ska utveckla sin nyfikenhet och problemlösningsförmåga. Eleverna
uppmuntras genom att söka forskningsprojekt
utanför skolan, dels genom gymnasiearbetet
och dels genom sommarforskarskolor som
Karolinska och Rays.
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ELEVPORTRÄTT

OLLE WICKELL
Naturvetenskapsprogrammet
HUR KOMMER DET SIG ATT DU

sabbatsår och sedan flytta till Uppsala och fullfölja

VALDE PROCIVITAS?

min utbildning till veterinär som jag alltid

Jag valde ProCivitas eftersom jag visste att det

har drömt om.

var en liten skola med få elever jämfört med
andra skolor. Jag hade även hört att detta innebar
att det var enklare att kunna bilda relationer med
lärarna på skolan. Jag tycker att bra relationer
mellan elev och lärare är viktigt och därför är jag
väldigt glad över mitt val.
BERÄTTA OM STÄMNINGEN PÅ SKOLAN!
ProCivitas är en skola som är väldigt välkomnande av alla sorters människor och jag känner
mig alltid väldigt bekväm i korridorerna.

Tack vare utbildningen som jag har fått från ProCivitas är jag inte alls rädd för utmaningarna som
universitetslivet kommer visa mig. Jag ser snarare
fram emot möjligheten att lära mig mer om det
jag känner mig passionerad för.
VARFÖR SKA MAN VÄLJA PROCIVITAS?
Jag tycker man ska välja ProCivitas eftersom man
får en fantastisk utbildning och blir mer redo att
anta utmaningarna som kommer med universitetet. Utöver detta är relationerna något som

Relationerna mellan elever och lärare är också

stannar med dig hela livet. På ProCivitas får man

någonting som märks tydligt och är väldigt tre-

med sig kunskaper som man kommer ha nytta

vligt att se. Jag tycker att alla lärare på den här

av i livet och inte bara för provet du pluggar inför.

skolan är väldigt duktiga och det känns även som
att de bryr sig om hur eleverna mår och inte bara
om vilka betyg de når.

VAD ÄR DINA TIPS TILL EN ELEV
SOM SKA VÄLJA GYMNASIUM?
Välj den skolan som du tror passar dig bäst, men

VAD HAR DU FÖR FRAMTIDSPLANER?

du är mer än välkommen till oss på ProCivitas

Mina framtidsplaner efter skolan är att ta ett

Växjö!
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Henrik Johansson (alumn 2013) är VD för Unga Aktiesparare,
Evelina Göthberg (alumn 2013) är egenföretagare och Oliver

MENTORSKAP
& ALUMNER

Rosengren (alumn 2011) är kommunalråd. Alla tre alumner är
engagerade som mentorer i vårt mentorsprogram.

MENTORSKAP
Mentorsprogrammet innebär att du som elev blir erbjuden en egen
mentor under din studietid. Våra mentorer är representanter från
företag, organisationer och universitet som alla vill engagera sig i just
dig och din framtid. Vårt unika mentorsprogram är en av våra viktigaste
och mest verklighetsanknytna verksamheter som vi är mycket stolta
över att kunna erbjuda våra elever.

MENTORSKAP HJÄLPER DIG ATT:

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

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. ProCivitaslever
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 alumniapp där alumner från våra skolor
över hela Sverige har kontakt med varandra och kan utbyta erfaren-

PROCIVITAS ÄR SKOLAN FÖR DIG SOM:

heter. Eftersom våra alumner har erfarenheter inom en rad olika om-

- Är studiemotiverad

- Uppskattar och värdesätter en god skolmiljö

- Värdesätter relationer och gemenskap

- Uppskattar variation i undervisningen

- Vill få en koppling till näringslivet

- Vill delta i olika sociala aktiviteter

råden bjuder vi regelbundet in dem som gästföreläsare på våra skolor
och vissa utav dem ha kommit att bli uppskattade mentorer i
ProCivitas mentorsprogram.
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ENGAGEMANG OCH
KOMPETENS
Lärarna som undervisar på ProCivitas har hög kompetens
och behörighet. De 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 eleven ska kunna nå sina mål. IT-teknik
har varit självklart i många år och exempel på detta är att vi
använder oss av program som Google Classroom, Schoolsoft
och Inspera.
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!
P.S. Vill du följa oss redan nu i allt spännande som händer?
Följ oss gärna på @procivitasvxo.

TEORI OCH VERKLIGHET
ProCivitas är skolan som ger dig vad du behöver – kunskap
kopplad till verkligheten. Oavsett vilken verksamhet det gäller
på ProCivitas – undervisning, studieresor, gymnasiearbeten –
ser vi till att alltid utgå från verklighetens krav och förutsättningar.
På ProCivitas försöker vi undvika det vi brukar kalla för skolkunskap – det vill säga kunskap som bara lärs ut i skolan,
används inom skolan och enbart bedöms i skolan. Det finns
flera verktyg för att åstadkomma konkret verklighetsanknytning. Ett sådant verktyg är att anställa personal med praktiska
erfarenheter inom de ämnen de undervisar i. Ett annat verktyg
är ProCivitas ambitiösa mentorsprogram, där varje elev erbjuds
en mentor i näringslivet. Ett tredje är att bjuda in intressanta
och professionella gästföreläsare. ProCivitas attraherar många
tunga profiler från näringsliv, organisationer och universitet,
som gärna delar med sig av sina erfarenheter. Ytterligare ett
verktyg är spännande studiebesök och studieresor. Det är på
ProCivitas det händer!
För oss på ProCivitas är det viktigt att du kan förena teoretiska
kunskaper med praktiska färdigheter. Vi har kompetens och
engagemang för ett flertal verklighetsbaserade metoder.
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PROCIVITAS
FYLLER 25 ÅR
I ett kvarts sekel har ProCivitas skolor utbildat framtida
entreprenörer och samhällsbyggare.
Bland ProCivitas drygt 9000 alumner finns före-

- Vi har alltid varit tydliga med vad vi vill och vi

tagsledare, ingenjörer, entreprenörer, arkitekter,

stöttar våra elever i att våga fullfölja sina ambi-

designers och en mängd andra yrkesgrupper.

tioner och drömmar. Vi känner en enorm stolthet

Det som mer än något annat utmärker ProCivitas
är både våra och elevernas höga ambitioner.

när vi ser att våra elevers ansträngningar ger
resultat, säger skolchef Jimmy Rosengren.

Varifrån du kommer spelar ingen roll, det viktiga

Det finns mycket som utmärker ProCivitas. Bland

är vart du vill. När elever börjar hos oss förväntar

annat att eleverna i alla år haft stora framgång-

vi oss att de gör sitt allra bästa för att lyckas med

ar i Ung Företagsamhet (UF) och att alla elever i

sina studier, och vi vill att eleverna har samma

årskurs tre erbjuds en personlig mentor från när-

höga förväntningar på sin skola.

ingslivet.

När ProCivitas startade för 25 år sedan sågs man

- Mentorskapet tar slut när eleven tar student-

som en kaxig uppstickare i Skolsverige. Med led-

en, men det är många som har kontakt långt

orden work hard, be nice, dream big har man

efter studietiden. De har ju byggt en relation under

skapat en kultur där det är ok att ta plats och

året och mentorerna har i många fall blivit viktiga

sikta högt.

bollplank för eleverna, säger Elin Zlatanovski som
jobbar som mentorsansvarig på ProCivitas i Växjö.

SCANNA QR-KODEN FÖR
ATT LÄSA MER OM VÅRA
ALUMNER PÅ HEMSIDAN.

1997 PROCIVITAS STARTAR I HELSINGBORG

2017 PROCVITAS STOCKHOLM

1999 PROCIVITAS VÄXJÖ

2019 PROCIVITAS KARLBERG

2002 PROCIVITAS MALMÖ

2020 PROCIVITAS UPPSALA

2014 PROCIVITAS LUND
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PROCIVITAS
WALL OF FAME

MAJA
LILJEROTH
TOG STUDENTEN: 2013
JOBBAR NU MED/PÅ: Fysioterapeut och
egenföretagare samt tidigare elitspelare i

Alumner genom åren från ProCivitas Växjö

innebandy.

DAVID

KRISTOFFER

EGONSON

ERIKSSON

TOG STUDENTEN: 2002

TOG STUDENTEN: 2015

JOBBAR NU MED/PÅ: Har en Juristexamen

JOBBAR NU MED/PÅ: Gymnasielärare

och driver idag restaurangkedjan Holy Greens.

och författare.

STEPHANIE

NELLIE

THOUR

WARTOFT

TOG STUDENTEN: 2017

TOG STUDENTEN: 2011

JOBBAR NU MED/PÅ: Svensk mästare i tennis och

JOBBAR NU MED/PÅ: Flyttade till Singapore

boxning. OS-kvalade till boxning till OS i Tokyo 2021.

efter gymnasiet för att plugga. Driver idag det
egna företaget Tigerhall i Singapore.
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VIDGA DINA
VYER
STUDIEBESÖK OCH STUDIERESOR

ANSÖKAN TILL PROCIVITAS

Under hela studietiden ser vi till att åka på studie-

Alla elever i årskurs 9 i Växjö, Lessebo, Alvesta,

besök och studieresor. Hittills har våra resor gått

Tingsryd och Uppvidinge kommun gör sin ansökan

till bland annat Stockholm, Köpenhamn, Berlin,

till gymnasiet via Växjö kommuns Elevinloggning.

London, Cern och New York. Vi har även fram-

Mer information om hur det går till får du under

gångsrikt bedrivit projekt inom Erasmus+, där våra

höstterminen på din grundskola. Elever från övriga

elever har fått besöka och träffa ungdomar i

grundskolor följer de instruktioner som ges på

Kroatien, Italien och Bulgarien. Våra nästa projekt

respektive grundskola eller tar hjälp av sin SYV

är i Irland och Spanien.

att skicka ansökan till:

GÄSTFÖRELÄSARE

Växjö kommun,

Våra mentorer och andra personer från arbetslivet kommer frekvent till skolan för att föreläsa
inom en rad olika områden. Dessa föreläsningar
är mycket omtyckta och gör att vi kan fortsätta
med vårt viktiga arbete i att vara nära näringsliv
och organisationer.
NÅGRA TIPS TILL DIG INFÖR
DITT GYMNASIEVAL
Du ska snart göra ett mycket viktigt val. Fundera

Gymnasieförvaltningen,
antagningsenheten,
35112 VÄXJÖ
Du är varmt välkommen att ställa eventuella
frågor om utbildningen via telefon eller e-mail.
Om du vill göra ett besök på skolan behöver
du bara kontakta oss för att boka en tid. Vi har
Öppet hus ett par gånger per år. Se baksidan av

noga igenom vilken gymnasieskola som kommer

denna katalog för information.

att passa dig under de kommande tre åren. Låt

Du är välkommen att besöka oss vilken dag som

alltid valet till gymnasiet styras av Ditt intresse
för skolan och programmet. Unna dig en skola
som har som målsättning att vara Sveriges bästa
gymnasieskola.

helst. Du kan vara med på lektioner och träffa
elever och lärare en helt vanlig dag.
Kontakta vår SYV på
malin.huss@procivitas.se eller
0725 - 43 77 03
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PROCIVITAS
VÄXJÖ
ÖPPET HUS

Scanna QR-koden för att se datum och tid
samt läsa mer på vår hemsida.

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

KONTAKTA OSS
ProCivitas Privata Gymnasium
Vallgatan 12 E
352 35 Växjö
Telefon: 0470–52 01 40
E-mail: vaxjo@procivitas.se
procivitas.se/vaxjo

