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ProCivitas ambition är att ge dig den bästa gymnasieutbildningen du
kan få i Sverige. Denna högt ställda målsättning delar både elever och
personal och tillsammans har vi skapat en skola som genererat stora
framgångar under åren.
För oss är det viktigt att ProCivitas är Din skola, där Du ska trivas och
utvecklas under tre år. Det är vi tillsammans som skapar den skola vi vill
ha och i denna strävan är allas insatser lika viktiga. Det är också glädjande
att se de resultat som eleverna når i sina eftergymnasiala studier. Vi ligger
ständigt i topp när resultaten från nationella prov jämförs.
ProCivitas har under de senaste åren bidragit att fylla välkända universitet som Princeton, Harvard, Oxford, Cass, KTH, Chalmers, Handels,
Stanford och många fler. Detta ser jag som ett starkt kvitto på att vår utbildning håller hög kvalitet
i alla led.
De senaste åren har jag också sett hur våra lokaler används mer och mer kvällstid av elever som träffas
för att odla sina gemensamma intressen. Det kan vara allt från att se på film i vår aula till att lyssna
till en erfaren aktiemäklare som delger sina erfarenheter av aktiemarknaden. Förutom hög kvalitet på
undervisningen ska ProCivitas vara en plats där du kan utvecklas och ha tre riktigt roliga år.
Vi har inför läsåret 2021 utökat våra lokaler och därmed fått tillgång till fler grupprum, fler klassrum
och framför allt ett nytt modernt kök med över 250 sittplatser. Till detta så kan jag också glädjande
meddela att vi öppnat en ny inriktning inom vårt Ekonomiprogram, Ekonomi - juridik.
Varmt välkommen till ProCivitas – en skola med ambitionen att ge dig Sveriges bästa utbildning.

Henrik Heide
Rektor
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PROCIVITAS KONCEPT

”Vi har en stark
gemenskap och många
trevliga traditioner”

EN SKOLA
UTÖVER DET
VANLIGA
För att möta framtidens krav är det, förutom att

För att nå goda studieresultat måste du trivas, må

få en kvalitativ utbildning, viktigt att behärska en

bra och känna dig trygg. Vi har en stark gemenskap

rad olika förmågor och färdigheter. Hos oss kommer

och många trevliga traditioner som till exempel

du att ställas inför situationer och uppgifter som

Oscarsgalan, teambuilding-camp, biokvällar m.m.

innebär att du får utmana dig själv. Detta kan

På ProCivitas satsar vi även mycket på att erbjuda

inledningsvis verka lite skrämmande och svårt,

en bra skollunch. Vi har därför ett eget kök med

men vi garanterar att när du avslutat din utbild-

egna kockar som lagar god och näringsriktig mat

ning hos oss har du inte bara fått goda teoretiska

från grunden. Detta är mycket uppskattat av våra

kunskaper utan även utvecklat din förmåga att

elever. Vi uppmuntrar våra elever att ta egna

kommunicera, din drivkraft samt din kreativitet

initiativ och många elevkommittéer har startats

och ledarskapsförmåga. På ProCivitas samverkar

genom åren under ledning av vår engagerade

vi med det lokala näringslivet på flera olika sätt.

elevkår. Ett exempel är PCCAC, som är en elev-

Bland annat erbjuder vi dig en mentor som fungerar

grupp som hjälper varandra med respons, råd och

som ditt personliga bollplank. Som komplement

motivation i arbetet med College Applications för

till undervisningen bjuder vi in spännande före-

framförallt studier i Storbritannien och USA.

läsare som delar med sig av sina erfarenheter

Ytterligare exempel på detta engagemang är

inom t.ex. ledarskap, design, forskning och

skolans idrottskommitté, välgörenhetskommitté

hållbar utveckling.

och musikkommitté.

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.
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

FRÅN GENETIK TILL
FÖRETAGSAMHET

NATURVETENSKAPS-PROGRAMMET

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!
Du kommer att studera allt ifrån kemiska processer

får tillämpa dina kunskaper i olika forskningsprojekt.

och fysikaliska fenomen, till logisk problemlösning,

Vi bjuder även in gästföreläsare från både univer-

astronomi och matematik. Att studera natur-

sitet och företag. Under studieresan till Geneve

vetenskap blir ännu mer spännande och intressant

besöker vi både partikelfysikanläggningen CERN

när man får se, känna, höra och uppleva sambanden

och FN:s högkvarter.

i naturen. Du kommer därför att få laborera i
moderna och välutrustade laborationslokaler.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha
utvecklat din förmåga att se möjligheter, lösa

På ProCivitas studerar du i en miljö präglad av

problem och omsätta idéer i praktisk handling.

nyfikenhet, kreativitet och nytänkande. Som en

Du kommer även att ha goda förutsättningar att

del av din utbildning kommer du därför att besöka

lyckas med vidare studier inom naturvetenskap,

universitet och forskningsstationer som ger stud-

matematik och teknik men även inom andra om-

ierna en stark verklighetsförankring. Under din

råden. Kanske söker du in till läkarprogrammet

studietid kommer du bl.a. att arbeta med projekt

eller utbildar dig till civilingenjör?

i samarbete med externa forskare och företag. Du
får dessutom tillbringa tid i laboratorier vid t.ex.
Lunds Universitet och andra organisationer, där du

Inriktningar
Naturvetenskap				Naturvetenskap & Samhälle
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1c 			

100

Matematik 2c			100
Matematik 3c 			

100

Religion 1

50

		

Samhällskunskap 1b 		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1 			

100

Fysik 1 				150

NATURVETENSKAP
Inriktningen naturvetenskap utvecklar dina kunskaper inom samtliga
naturvetenskapliga ämnen. Du får möjlighet att fördjupa dig både
genom skolans breda kursutbud men också i projektsamarbeten med
forskare och universitet.

Kemi 1 				100
Moderna språk

		

100

Under utbildningen kommer du bland annat att

vecka där du får arbeta tillsammans med forskare

läsa om hur sambanden i naturen fungerar, allt

och företag. Tidigare elever har arbetat med själv-

från minsta cell i kroppen till galaxer i universum.

styrande bilar på Volvo i samarbete med Chalmers,

Kemi 2 				100

Du har även möjlighet att läsa en fördjupningskurs

läkemedelsframställning i samarbete med Lunds

Matematik 4 			

inom naturvetenskap där bioteknik, kriminalteknik

Universitet och partikelfysik i samarbete med

och läkemedel är en del av kursinnehållet. Inom

CERN/Geneve. Under flera olika projektveckor

ramen för kursen genomförs samarbete med Lunds

tränas du även i entreprenörskap och kommuni-

Universitet. Det är även möjligt att fördjupa sig

kation. Du kommer att få utveckla din förmåga att

inom Fysik (Fy3) och Matematik (Matematik

presentera naturvetenskap på ett intressant och

specialisering)

inspirerande sätt, något du har stor nytta av under

INRIKTNINGSÄMNEN
Biologi 2 			100
Fysik 2 				100
100

FÖRDJUPNINGSKURSER
Programfördjupning		

200

Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

TOTAL 			2500

INDIVIDUELLT VAL
Matematik 5, Matematik specialisering
CSI - Naturvetenskaplig specialisering
Programmering 1, Idrott och hälsa 2,

Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och

dina vidare studier och i arbetslivet.

förmåga till analytiskt tänkande. För att berika

Efter avslutad utbildning kommer du att ha goda

din utbildning och samtidigt säkerställa relevans

förutsättningar att lyckas med vidare studier inom

och verklighetsförankring kommer gästföreläsare,

en rad olika utbildningsområden.

studiebesök och resor att utgöra återkommande
inslag. I åk. 3 genomförs exempelvis en projekt-

Hållbart samhällsbyggande, Engelska 7,
Psykologi 1, Filosofi 1, Företagsekonomi 1.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1c			100
Matematik 2c 			

100

Matematik 3c 			

100

Religion 1

50

		

Samhällskunskap 1b 		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1 			

100

Fysik 1 				150

NATUR & 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?

Kemi1 				100
Moderna språk

		

100

INRIKTNINGSÄMNEN
Geografi 1			100
Samhällskunskap 2		

100

Biologi 2 alternativt Kemi 2

100

FÖRDJUPNINGSKURSER

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig

inriktning som motsvarar ditt intresse inom både

möjlighet att studera naturvetenskap och samhälls-

naturvetenskap och samhällskunskap. Tidigare

kunskap parallellt samtidigt som du lär dig hur

elever har exempelvis arbetat med ett sätt att

ämnena också påverkar varandra – inte minst

bättre ta tillvara på frukt i länder med varmt

i frågor om hållbar utveckling.

klimat. Projektet vann 1:a pris vid Innocarnival och
belönades med en studieresa till Hongkong.

Programfördjupning		

300

I kursen geografi 1 och samhällskunskap 2 för-

Individuellt val 			

200

djupar du dina kunskaper om hur jorden fungerar

I åk3 får du även chansen att utveckla dina för-

Gymnasiearbete 		

100

och hur samhället är uppbyggt – samtidigt som

mågor att driva projekt och företag i kursen entre-

du läser en fördjupningskurs inom naturvetenskap.

prenörskap. Under året får du möjlighet att driva

Under utbildningen kommer du även att få arbeta

ett UF-företag och du kommer att få utmaningar

med ett stort projekt där frågor om hållbar ut-

som får dig att växa som person på många plan

veckling är centrala. Detta sker i samarbete med

särskilt inom det kreativa och innovativa området.

TOTAL 			2500

INDIVIDUELLT VAL
Matematik 5, Matematik specialisering,

forskare vid Lunds Universitet och du får möjlighet

Företagsekonomi 1, Programmering 1,

att få feedback från experter inom området på

Hållbart samhällsbyggande, Idrott och

det projekt du genomför.

hälsa 2, Engelska 7, Psykologi 1, Filosofi 1,
Samhällsvetenskaplig specialisering.

Efter avslutad utbildning har du dessutom fått
en bred behörighet till vidare studier och goda
förutsättningar att lyckas med studier inom såväl

I åk. 3 genomförs en projektvecka där stora

naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga

möjligheter finns att arbeta tillsammans med

områden.

forskare och företag. Här kan du välja en projektMED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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INTERNATIONELLA SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

FRAMTIDSFOKUS I EN
GLOBAL VÄRLD
INTERNATIONELLA

SAMHÄLLSVETENSKAPS-PROGRAMMET
INTERNATIONELLA UTBYTEN, FN-ROLLSPEL,
HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING, INTERKULTURELL
KOMMUNIKATION, CASE OCH ENTREPRENÖRSKAP

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 internationella samhällsvetenskapsprogram rätt för dig!
Detta är utbildningen för dig som är engagerad

erfarenheter samt spännande casetävlingar i

och nyfiken och har ett stort intresse för din om-

samarbete med företag. Du får delta i ett FN-

värld. Utbildningen har ett tydligt fokus på vad

rollspel där du agerar diplomat och får träna din

som behövs för att bygga ett hållbart samhälle

förmåga att argumentera och förhandla. ProCivitas

och en hållbar värld. Att studera samhällsveten-

samarbetar även med skolor i Tanzania, Spanien

skap är spännande och utvecklar dina kunskaper

och USA. För att skapa förståelse för omvärlden

om samhällsförhållanden såväl lokalt som globalt.

och möta ungdomar från andra kulturer, får du

Här kommer du att studera makt ur ekonomiska,

som elev möjlighet att delta i utbyten och göra

sociala och politiska perspektiv.

en studieresa till något av länderna. Erfarenheter

Vårt Samhällsvetenskapsprogram har en tydlig

och lärdomar för livet!

internationell profil. Den ökade globaliseringen

I åk. 3 kommer du att fördjupa dina kunskaper

gör att avstånden minskar och möjligheterna ökar,

inom entreprenörskap, då du genom Ung Företag-

varför det blir allt viktigare med internationella

samhet (UF) får starta ett eget företag.

kontakter och erfarenheter. Vi ser 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, gästföreläsare med internationella

Efter examen från Samhällsvetenskapsprogrammet
kommer du att ha utvecklat din förmåga att se
möjligheter och omsätta idéer i praktisk handling.
Du kommer dessutom att vara väl förberedd på
högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Inriktningar
Samhällsvetenskap

Beteendevetenskap
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INTERNATIONELLA SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1b			100
Matematik 2b 			

100

SAMHÄLLSVETENSKAP

Naturkunskap 1b			100
Religion 1

		

50

Samhällskunskap 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 en positiv
samhällsutveckling och en hållbar värld?

Psykologi 1			50
INRIKTNINGSÄMNEN

På ProCivitas samhällsvetenskapsprogram med

skapliga metoder och teorier. Inriktningen passar

Geografi 1			100

inriktning samhällsvetenskap får du möjlighet att,

dig som vill ha en bred utbildning och vara väl

genom fördjupningskurser i bland annat samhälls-

förberedd på vidare studier.

Historia 2a			100
Religion 2

		

50

Samhällskunskap 2		

100

Samhällskunskap 3		

100

PROGRAMFÖRDJUPNING
Internationella relationer		

kunskap, historia och religion, utveckla dina
kunskaper ytterligare i samhällsfrågor, historiska
och kulturella strukturer samt internationella
relationer.

100

På ProCivitas har vi ett nära samarbete med det
lokala näringslivet och samhället utanför skolan.
Detta för att ge dig som elev möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i verkliga samman-

Entreprenörskap			100

Du kommer att studera samhällsförhållanden i

hang – redan under gymnasiet. Givetvis kommer

Valbar kurs			100

Sverige och världen i övrigt samtidigt som du lär

du som läser samhällsvetenskaplig inriktning även

dig om samspelet mellan individ och samhälle.

få möjlighet att, inom ramen för Ung Företag-

Därtill kommer du att utveckla din förmåga att

samhet, starta ett eget företag. Här får du tillfälle

tolka, förklara och tillämpa olika samhällsveten-

att vara med och göra skillnad genom hållbart

Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

TOTAL 			2500

entreprenörskap. Hur vill du förändra världen?

INDIVIDUELLT VAL
Privatjuridik, Matematik specialisering,
Naturkunskap 2, Programmering 1, Idrott och
hälsa 2, Engelska 7, Psykologi 2, Filosofi 2,
Samhällsvetenskaplig specialisering,
Träningslära, Engelska specialisering,
Hållbart samhällsbyggande
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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INTERNATIONELLA SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1b			100
Matematik 2b 			

100

BETEENDEVETENSKAP

Naturkunskap 1b			100
Religion 1

		

50

Samhällskunskap 1b 		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1			50
Moderna språk 			

200

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.

Psykologi 1			50
INRIKTNINGSÄMNEN
Ledarskap & organisation

100

Kommunikation			100
Psykologi 2a			50
Samhällskunskap 2 		

100

Sociologi			100
PROGRAMFÖRDJUPNING
Internationella relationer		

100

Hos oss ges du fördjupad kunskap om och för-

ningens gång många möjligheter att använda

ståelse för människors ageranden och samspel,

dina teoretiska kunskaper för att lösa uppgifter

utveckling och kommunikation. Inriktningen

kopplade till verkliga sammanhang utanför

kombinerar breda samhällsvetenskapliga kurser

skolans väggar. Bland annat får du under dina

med fördjupande studier inom psykologi och

möten med andra länder och kulturer, i sam-

mänskligt beteende.

band med studieresor och utbyten, tillfällen att

ProCivitas beteendevetenskapliga inriktning

göra intressanta fältstudier, intervjuer och
undersökningar.

Entreprenörskap			100

förbereder dig som i framtiden vill arbeta med

Valbar kurs			100

människor på olika sätt. Genom kurser i bland

Under ditt tredje år driver du ett större projekt

annat psykologi, sociologi, kommunikation och

eller ett UF-företag inom kursen entreprenörskap.

Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

TOTAL 			2500

ledarskap lär du dig om det mänskliga psyket
och hur vi människor beter oss i samhället,

Hur skulle du vilja göra skillnad och genomföra

både som enskilda individer, gruppdeltagare

förändringar som gör vårt samhälle och vår

och samhällsmedborgare. Du får under utbild-

värld ännu bättre?

INDIVIDUELLT VAL
Privatjuridik, Matematik specialisering,
Naturkunskap 2, Programmering 1,
Idrott och hälsa 2, Engelska 7, Filosofi 2,
Samhällsvetenskaplig specialisering,
Träningslära, Engelska specialisering,
Hållbart samhällsbyggande
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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EKONOMIPROGRAMMET

ENTREPRENÖRSKAP
OCH FRAMÅTANDA

EKONOMI-PROGRAMMET

Vill du veta hur man marknadsför en produkt eller startar ett företag?
Funderar du på vad som utmärker en bra ledare? ProCivitas ekonomiprogram
passar dig som vill vara väl förberedd för att i framtiden ta plats i näringslivet
och redan på gymnasiet få stora erfarenheter av entreprenörens utmaningar
och framgångsfaktorer.
På ProCivitas ekonomiprogram arbetar vi med

tationsteknik. På vårt ekonomiprogram lägger vi

ett starkt fokus på ett verklighetsanknutet entre-

stor kraft vid att arbeta med just detta. Under hela

prenörskap samt din personliga utveckling. Du lär

utbildningen har vi ett nära samarbete med det

dig både ekonomins spelregler och juridikens lagar

lokala näringslivet och skapar kontinuerligt

och får dessutom lära dig hur det är att driva ett

möjligheter för dig att utmanas och utvecklas

företag i praktiken. Under utbildningen startar

genom att exempelvis arbeta med att lösa case

du tillsammans med ett par klasskamrater ett

åt företag i det lokala näringslivet, göra studie-

UF-företag. Tillsammans utvecklar ni en affärs-

besök samt möta gästföreläsare som har olika

idé och ger er ut för att konkurrera med befintliga

erfarenheter av företagande och ledarskap.

företag på marknadens villkor.

Efter examen från ProCivitas ekonomiprogram

Arbetet med att förverkliga en affärsidé kräver

kommer du att ha goda förutsättningar att lyckas

kunskaper inom ekonomi och juridik. Därtill krävs

med högskolestudier inom exempelvis ekonomi,

kompetens inom ledarskap, organisationsteori,

juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

försäljning, psykologi, marknadsföring och presen-

Inriktningar
Ekonomi

Juridik
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EKONOMIPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GYMNASIEGEMENSAMMA 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
Religion 1

		

50

Samhällskunskap 1b 		

100

Samhällskunskap 2		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi 1		

100

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.

Moderna språk			100
Privatjuridik 			100
Psykologi 1

		

50

INRIKTNINGSÄMNEN
Entreprenörskap & företagande

100

Företagsekonomi 2		

100

Matematik 3b			100

kunskap om näringsliv och företagande i ett mer

det även utrymme för andra fördjupningar. Inom

globalt perspektiv.

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

PROGRAMFÖRDJUPNING
Ledarskap & organisation

Utöver fördjupade ekonomiska kunskaper finns

100

Marknadsföring			100
Valbar kurs			100
Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

TOTAL 			2500

INDIVIDUELLT VAL
Träningslära, Sociologi, Engelska specialisering,

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

Under dina tre år får du delta i arrangemang och

näringslivet – innebär att du redan under årskurs 2

lösa verkliga case och utmaningar från företag i

lär dig att starta och driva ett företag. Du kommer

det lokala näringslivet. Du kommer även att göra

lära dig att ta ansvar och utveckla såväl din

studiebesök och möta gästföreläsare med olika

drivkraft som din kommunikativa förmåga, vilket

erfarenheter av företagande och ledarskap. Under

är ovärderlig kunskap, oavsett om du väljer att

ditt sista år på gymnasiet åker vi på studieresa till

studera vidare eller att fortsätta direkt på den

London för att bland annat besöka företag och

entreprenöriella banan.

banker. Detta för att ge en större förståelse och

Matematik specialisering, Naturkunskap 2,
Programmering 1, Idrott och hälsa 2,
Engelska 7, Psykologi 2, Filosofi 1,
Samhällsvetenskaplig specialisering,
Hållbart samhällsbyggande
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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EKONOMIPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GYMNASIEGEMENSAMMA 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
Religion 1

		

50

Samhällskunskap 1b 		

100

Samhällskunskap 2		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

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.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi 1		

100

Moderna språk			100
Privatjuridik 			100
Psykologi 1

		

50

studiebesök och möta gästföreläsare vilket ger

i juridik, företagsekonomi, entreprenörskap och

dig möjligheter till fördjupade kunskaper.

samhällskunskap. Utöver att du läser kurser som
ger dig kunskaper inom olika perspektiv av juridik

INRIKTNINGSÄMNEN
Rätten och samhället		

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper

100

finns det även utrymme för andra fördjupningar.

Affärsjuridik 			100

Inom ämnet psykologi får du förståelse för hur

Filosofi 				50
Psykologi 2a 			

50

100

Retorik 				100
Valbar kurs 			

viktigt vid beslut och bedömningar inom både
ekonomi och juridik.

PROGRAMFÖRDJUPNING
Entreprenörskap 		

människor tänker, känner och handlar, vilket är

100

Inriktningen juridik ger dig fördjupade kunskaper
om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt
samhälle. Du kommer även att få lära dig kring

Individuellt val 			

200

internationell rätt och avtal för att kunna förstå

Gymnasiearbete 		

100

vår globaliserade värld. Utbildningen ger dig en

TOTAL 			2500

INDIVIDUELLT VAL
Träningslära, Sociologi, Engelska specialisering,
Matematik specialisering, Naturkunskap 2,
Programmering 1, Idrott och hälsa 2,

Under ditt andra år deltar du i ett roligt och
lärorikt rättegångsspel där du får använda dina
kunskaper inom juridiken men också retorikens
framgångsrika verktyg för att argumentera och
övertyga.
Inom inriktningen juridik lär du dig både ekonomins spelregler och juridikens lagar men du lär
dig också hur det är att driva ett företag i praktiken. Du kommer att ges chansen att tillsammans
med ett par klasskamrater få starta ett företag
på riktigt, ett UF-företag.

förmåga att analysera och bedöma juridiska

Under ditt sista år på gymnasiet åker vi på studi-

problem med hjälp av rättskällor och juridiska

eresa till London för att besöka Royal Courts of

metoder.

Justice, intressanta företag och banker. Detta

Under dina tre år får du delta i flera olika arrangemang som anordnas i samarbete med det
lokala näringslivet och rättsväsendet. Du får göra

för att ge en större förståelse för och kunskap
om rättsväsende och näringsliv i ett mer globalt
perspektiv.

Engelska 7, Matematik 3b,
Samhällsvetenskaplig specialisering,
Hållbart samhällsbyggande
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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FRAMGÅNGAR
& UTMÄRKELSER

PRISBELÖNT FOKUS PÅ
ENTREPRENÖRSKAP

ÅRETS FÖRETAG
När Ung Företagsamhet Skånes stora tävlingsdag gick av stapeln den 20 mars 2020 var det
Heja Havre UF från som placerade sig överst på
pallen i den åtråvärda kategorin Årets UF-företag. Tjejerna bakom företaget är Maja Szokolay,
Nora Persson, Agnes Wallin och Stella Heffler
från ProCivitas Helsingborg och vi kunde inte
varit mer stolta!
Efter studenten valde Maja och Stella att satsa

ProCivitas har som skola en stark position på den entreprenöriella kartan. Sedan
våren 2005 har ProCivitas elever tagit hem mer än 100 stycken guldmedaljer och
drygt 70 % av priserna som delas ut under de regionala tävlingar som anordnas
av Ung Företagsamhet. I maj 2017 utsågs ProCivitas i Helsingborg till Sveriges
bästa UF-skola vid SM i Ungt entreprenörskap.

ytterligare och driva vidare företaget som ett
aktiebolag. Under 2021 nominerades de till ICAs
entreprenörspris som går till unga entreprenörer
som är lokala förebilder och arbetar för sin affärsidé med ett stort engagemang.
ÅRETS SÄLJARE
I Skåne drev över 3000 unga entreprenörer
UF-företag under läsåret 2021/22 och vid de

UTMANINGAR MED DIG I FOKUS

VINST I INNOVATIONSTÄVLINGAR

På ProCivitas arbetar vi med en tydlig metodik

1:a pris i Innocarnival 2020! Precis som 2016 och

där din individuella utveckling, din kreativitet

2018 blev det resultatet när våra NA-elever

och ett entreprenöriellt förhållningssätt sätts

presenterade sina innovationer med fokus på

i centrum. Oavsett om du väljer att gå

hållbar utveckling. Flera av dessa pristagare blev

Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskaps-

inbjudna till Hongkong där eleverna fick presen-

programmet eller Naturvetenskapsprogrammet

tera sina innovationer för bl.a. Hongkongs miljö-

så kommer du att få stora möjligheter att växa

minister och professorer vid flera universitet.

och utvecklas i olika utmanande projekt och
sammanhang. Under din tid på ProCivitas får du
möta och samarbeta med forskare, företag och
organisationer. Ibland leder detta till deltagande
i tävlingar där du får chansen att utmana dig
själv och använda dina kunskaper i spännande
sammanhang på både regional, nationell och
internationell nivå.

regionala tävlingarna blev Karen Schneider, elev
på Ekonomiprogrammet, utsedd till Årets bästa
säljare.
RYMDÄVENTYR PÅ STANFORD
Oskar Wendt som läser Naturprogrammet har
under gymnasietiden intresserat sig mycket
för flyg- och rymdteknik. Forskarskola på MIT
(Boston, USA) och deltagande i Internationella

Varje år samlas 100 av Sveriges främsta unga

Fysikolympiaden är några av de intressanta

entreprenörer i åldrarna 18-20 år på EMAX för

utmaningar som Oscar har tagit sig an på ett

att lösa case, nätverka, inspireras och utmanas

väldigt kunnigt och övertygande sätt. Världens

i entreprenörskap. 2020 tog vår elev Maja

främsta universitet inom flyg/rymd-teknik har

Szokolay hem första priset i denna tävling då

också insett detta och till hösten börjar Oskar

hon under tre dagar visade prov på stor kreati-

som enda student från Norden på Stanford

vitet, innovationskraft och en förmåga att tänka

Astronautics & Aeronautics där han ska ingå i

hållbart kring entreprenörsskap.

ett forskningsprojekt som skickar en raket upp
till rymden.
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ELEVPORTRÄTT

ADAM MAHMOUD
Adam tog studenten från ProCivitas Helsingborg i våras. Han är intresserad av
företagande och marknadsföring och har under sitt senaste läsår drivit ett eget
UF-företag tillsammans med sina klasskompisar.

VARFÖR PROCIVITAS HELSINGBORG?

De vill att man ska lyckas, är väldigt engagerade

Jag ville gå på den skola jag ansåg vara bäst

och lägger ner mycket tid för att vi elever ska

för mig och ProCivitas var den enda skolan som

nå våra mål.

jag inför mitt gymnasieval, enbart hörde positivt
om. Skolan är väldigt bra och lever verkligen upp
till de förväntningar jag har på undervisningen.
Att det samtidigt är väldigt bra stämning är ett

Våra lärare ser till att göra undervisningen så
rolig som det bara går och ser till att vi får rätt
förutsättningar för att lyckas.

stort plus. Det som jag upplever skiljer ProCivitas

BERÄTTA OM STÄMNINGEN PÅ SKOLAN!

från andra skolor är att alla är väldigt studie-

Stämningen på skolan har överträffat mina

motiverade. Det finns ett klimat på skolan som

förväntningar, det känns som att alla känner

gynnar studierna och här ger alla det lilla extra.

varandra och när man är ny på skolan så tar

Det känns verkligen som att jag har hittat rätt!

3:orna hand om en. Vi gör mycket både på

ATT DRIVA UF-FÖRETAG
Jag läser Ekonomiprogrammet, jag har alltid
varit intresserad av PR, marknadsföring och
företagande. Här har jag fått chansen att driva
ett eget UF-företag vilket passar mig väldigt bra.
Vi startade vårt UF-företag i början av årskurs
2 och det ligger en hel del jobb bakom det och
har varit rätt tufft. Att driva ett företag har gett
mig inblick i arbetslivet och hur det är att vara

skoltid och utanför skolan för att skapa en bra
gemenskap. Vi har också en väldigt aktiv elevkår
som har stort inflytande kring exempelvis
studenten och andra evenemang på skolan.
VAD HAR DU FÖR FRAMTIDSPLANER?
Jag tycker att PR och marknadsföring är väldigt
intressant. Jag har valt att läsa vidare direkt
och kommer studera ekonomi på Uppsala
Universitet med start hösten 2021.

egenföretagande. Det är ett stort ansvar och

VAD ÄR DINA TIPS TILL EN ELEV SOM SKA

jag har lärt mig otroligt mycket längst vägen,

VÄLJA GYMNASIUM?

framförallt har det varit väldigt kul!

Ta ditt gymnasieval seriöst och bry dig inte om

KUNNIGA OCH LYHÖRDA LÄRARE
Lärarna är otroligt bra och är väldigt kunniga.

vad dina vänner väljer. Vill du skapa dig de bästa
förutsättningarna inför framtiden ska du välja
ProCivitas.
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MENTORSKAP
Procivitas mentorsprogram erbjuder dig en unik möjlighet att få en inblick i arbetslivet genom en personligt
matchad mentor.
Under årskurs 3 erbjuds våra elever att få kontakt med
en mentor från näringslivet, som handplockas och
rekryteras utifrån elevens speciella önskemål, intresse
och behov.
Mentorerna kommer från många olika branscher och
fungerar som oberoende bollplank och stöd förutom att
ge eleverna nya idéer och perspektiv. Och inte minst: att
eleven får hjälp att se sina egna styrkor, möjligheter och
utvecklingsområden. Dessutom får eleverna möjlighet
att få inblick i en bransch eller ett yrke de är nyfikna på.
Adepter och mentorer träffas enskilt ungefär en gång
i månaden och ProCivitas har också nätverksevent för
alla i mentorsprogrammet några gånger per termin.

MENTORSKAP HJÄLPER DIG ATT:

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

”Jag valde att bli mentor för att stötta en ung
person i en fas i livet där det ibland kan vara svårt
att välja. Det kan t.ex. vara vid val av framtida
utbildning men att även stötta i andra delar av
livet. Jag lär mig också mer om en yngre generation
vilket är extra bra när man som jag arbetar inom
marknadsföring och försäljning!”
LOUISE BENEDIKTSSON
CATEGORY MANAGER BEAUTY – WEMAKE
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”ProCivitas har en
aktiv alumniförening
som följer upp
tidigare elever.”

PROCIVITAS
PERSONAL &
ALUMNI
VÅR PERSONAL
ProCivitas personal är alla välutbildade, erfarna och har ett
enormt engagemang för skolan och sina elever. Många lärare
har också erfarenhet från att undervisa på universitet eller
utomlands, vilket ger undervisningen på ProCivitas en extra
dimension. Lärarna lyfts ständigt fram av eleverna som det
bästa med skolan och tillsammans med eleverna skapar
lärarna en fantastisk studiemiljö. Alla som jobbar på skolan
har höga krav på varandra, men det är ändå känslan av glädje
och gemenskap som präglar arbetsveckorna. Vårt recept är
enkelt: för att vi ska kunna ge eleverna den bästa utbildningen
måste vi också ha den bästa personalen.
ELEVER & ALUMNIVERKSAMHET
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. På ProCivitas har vi en
egen alumniapp 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. Det är glädjande att se att de
fortsätter denna utvecklingen 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”.
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ELEVKÅREN

ELEVKÅREN
Att gå på gymnasiet är så mycket mer än det du lär dig i klassrummet. Det
innebär också nya kompisar och roliga aktiviteter utanför skolan som tillsammans
skapar en gemenskap. Just det här f inns vår elevkår till för. Vår elevkårsstyrelse
Alva, Elias, Hugo, Leif och Charlie berättar om deras arbete för att ge dig som
elev den bästa gymnasietiden.
VAD GÖR ELEVKÅREN?

så är gymnasietiden så mycket mer än det du lär

– Elevkårens uppgift är skapa det där lilla extra

dig i klassrummet. Med hjälp av bland annat

som ger alla elever på ProCivitas en så rolig och

elevkårens arbete finns det alltid något att hitta

givande gymnasietid som möjligt. Vi arrangerar

på och våra traditionella evenemang knyter

massvis med evenemang och fester av olika slag

samman elever från alla årskurser och program.

som skapar en stärkt gemenskap bland eleverna

Det finns en stark skolanda och gemenskap som

och bidrar till den speciella ProCivitas-andan som

gör att eleverna knyter an till varandra och bildar

finns på skolan. Det känns väldigt kul och givande

relationer för livet, menar Hugo.

att vara en del av detta, berättar Alva.

VAD ÄR ERT BÄSTA TIPS TILL EN NIONDE-

VAD TROR DU ATT ELEVKÅREN GER

KLASSARE SOM SKA BÖRJA GYMNASIET?

ELEVERNA PÅ SKOLAN?

– Ha en öppen inställning till olika skolor och

– Elevkårens ambition är att göra gymnasietiden

program. Läs på och jämför, gå på öppna hus och

roligare för alla elever och vi försöker se till att

prata med nuvarande elever. Framför allt är det

eleverna alltid har något att se fram emot. Jag

viktigt att valet görs baserat på vad man själv vill

tror även att vårt arbete ger möjligheter för elev-

och inte på vad kompisarna väljer, säger Leif.

erna att lära känna varandra bättre, både inom
klasserna men även över årskurserna och inriktningarna genom större evenemang där alla elever
är med, säger Elias.

– Oavsett vilket program eller gymnasium du väljer,
gör det absolut bästa av dina nästkommande tre
år, för de kommer aldrig tillbaka. Ta plats, våga
var dig själv, och strunta blankt i vad andra tycker!

VARFÖR TYCKER DU ATT MAN SKA VÄLJA

Det är lockande att falla in i ledet av rädsla att

PROCIVITAS HELSINGBORG?

dömas, men egentligen bryr sig ingen så mycket

– Förutom att ProCivitas Helsingborg erbjuder en

som du tror. Inse detta, och en helt ny värld

utbildning av hög kvalitet och kompetenta lärare,

öppnar sig, avslutar Charlie.
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HÖGTIDER OCH
AKTIVITETER
På Procivitas lägger vi stor vikt vid årets högtider:

kompisar. Alla förstaårselever besöker varje år

Lucia, julavslutning och studentexamen firas med

Lingvallen för en tvådagars teambuildingcamp.

de traditionella inslagen av tal och sång i Maria-

Även på kvällstid händer det mycket på skolan

kyrkan. Veckan före examen tjuvstartar firandet

och det sjuder av aktivitet både bland elever och

med ProCivitas årliga studentbal, traditionsenligt

personal. Eleverna anordnar alltifrån studie-

avhållen på Örenäs slott. Under dina tre år på skolan

kvällar i SAT-matte, matlagningskurser,

kommer du ges möjlighet till nya erfarenheter och

Championsleaguekvällar till välgörenhets-

upplevelser. De senaste åren har vi besökt Berlin,

arrangemang osv.

London och Geneve. Vi anser att teambuilding är
ett viktigt moment där du som elev snabbt ska

Dina förslag på aktiviteter är alltid välkomna!

komma in i skolans miljö och lära känna dina nya

ProCivitas i Helsingborg

@procivitashbg
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PROCIV ITAS
HELSINGBORG
ÖPPET HUS
13/11 KL. 09.30–13.00
13/1 KL. 17.30–19.30
27/4 KL. 17.30–19.30
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/helsingborg/skuggning

KONTAKTA OSS
ProCivitas Privata Gymnasium
Södra Storgatan 11-13
252 23 Helsingborg
Telefon: 042-12 60 00
E-mail: helsingborg@procivitas.se
procivitas.se/helsingborg

