
DIN NYCKEL TILL EUROPA



På väg att bli vuxen
Gymnasiet är din väg mot livet som vuxen. Ställ krav på den skola som 
ska få ansvar för viktiga år i ditt liv! Har det gått bra för dig i högstadiet så 
söker du nog ett gymnasium där det är OK att ta studierna på allvar. På 
Europaskolan Strängnäs får du kamrater som gillar utmaningar och som 
ser målet: bra studentbetyg för att komma in på lockande utbildningar och 
välkända högskolor.

Men åren på gymnasiet handlar inte bara om studier utan även personlig 
utveckling: att förstå andra människor, att samarbeta, att dela känslor och 
upplevelser med kamrater. Sociala relationer, värderingar och meningsfull 
fritid är viktigt på Europaskolan Strängnäs.

Som gymnasist vill du ta eget ansvar men också känna dig trygg. På 
Europaskolan Strängnäs finns en stämning som eleverna satt namnet på: 
Europaandan. Vi respekterar varandra. Därför behöver ingen hävda sig på 
andras bekostnad. Allas lika värde är vår gyllene regel. Välkommen till 
ansvaret och tryggheten som elev hos oss!

Din väg till högskolan
Europaskolan Strängnäs är ett internationellt kvalitetsgymnasium som 
förbereder dig för fortsatta högre studier. Därför vill vi ge dig goda ämnes-
kunskaper som resulterar i bra studentbetyg. Men högskoleförberedande 
är mer än så! 

•  Efter examen från Europaskolan Strängnäs ska du behärska engelska i tal
   och skrift så att du kan gå vidare till studier vid utländska universitet.

•  Vi utvecklar din studieteknik: att läsa effektivt, memorera, sammanfatta
   texter, föra anteckningar.

•  Du lär dig att redovisa dina kunskaper så att du klarar högskolans ganska
   tuffa kunskapsprövning.

•  Du ska kunna analysera information, utöva källkritik, arbeta med cases
   och redovisa ditt arbete skriftligt.

•  Besök av gästföreläsare från universitet och högskolor, elevresor till 
   universitet och möten med f.d. ES-elever ger dig akademiska kontakter.
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TRIVSEL, TRYGGHET OCH STUDIERO

Hos oss känner alla varandra. Här blir du sedd och får lätt kontakt med rek-
tor och dina lärare. Du får vänner inte bara bland dina klasskamrater utan 
också bland elever på andra program och årskurser. Kamratkontakter som 
varar för livet. 

Europaskolan Strängnäs är ingen ”skolfabrik”. Vi är en liten skola för 400 
elever. Gymnasieprogrammen har sina egna hus centralt i gamla Strängnäs 
där Sveriges andra gymnasium grundades 1626. 

Skolmiljön är historisk och samtidigt modern med trådlöst nätverk. IT är 
lärarnas och elevernas arbetsverktyg med SchoolSoft för intern kommunika-
tion. Hos oss finns ingen skadegörelse. Lokalerna är både rena och trygga. 

Även föräldrarna ska känna trygghet för sina ungdomar på Europasko-
lan Strängnäs. Med SchoolSoft får dina föräldrar en möjlighet att följa din 
utveckling i ”ett av Sveriges bästa gymnasier” (enligt Skolverket).

Gärna hög studietakt och stora ambitioner – men också förenings- och kam-
ratliv! Rolig och givande fritid ingår i din sociala utveckling. Strängnäs är en 
skolstad med mycket musik och idrott. Varje höst och vår samlas skolan till 
sjöfest vid Mälarens strand, alldeles intill stadscampus. Dramaredovisningar, 
luciafirande och Europamästerskap i fotboll förgyller skolåret ytterligare.

Frågar du våra elever vad de uppskattar mest är sannolikheten stor att de 
svarar “stämningen, resorna och de duktiga lärarna” Skolmaten lagas på 
fräscha råvaror av våra egna kockar, som på restaurang. 

Vi har avskaffat håltimmar. Varje timme är en aktiv timme även om den inte 
är schemalagd. Skolarbetet fortsätter då på egen hand och i grupper i den 
moderna studiesalen Mediateket och i andra lokaler i skolan. Studieron är 
påtaglig både i och utanför klassrummen.
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Europaskolan Strängnäs är skolan för engagerade ungdomar som lär med 
”hjärnan och hjärtat”. Vi förbereder dig för högskolestudier och jobb i 
Sverige och i andra länder. Du utbildas till att vara och känna dig som 
europé. Europakunskap - Europas historia, politik, ekonomi, näringsliv och 
kultur - genomsyrar undervisningen.

Under din tid på skolan får du flera möjligheter till resor i Europa. På våren 
får du tillfälle att besöka en europeisk stad. 

Åk 1 - Aten
I årskurs ett reser vi till Grekland. Vi besöker den europeiska kulturens 
vagga Aten, samt Delfi – en av de heligaste platserna och världens mittpunkt 
under antiken. Vi provar akustiken i den vackra antika teatern i Epidauros 
och studerar den mykenska kulturen, på plats på halvön Peleponnesos.

Åk 2 - Berlin
Berlin, som står för det historiska Europa, reser vi till i årskurs två. Vi tar 
del av de mörka delarna av 1900-talets historia med besök på Stasihäktet, 
Sachsenhausen och DDR-museet. Berlin som stad utforskas, från cykel-
sadeln.

Åk 3 - Bryssel
I Bryssel fattar man beslut som kan gälla framtiden för oss européer. I 
årskurs tre besöker vi bl.a. Europakommissionen och Europaparlamentet. 
En heldagstur går till Brugge, staden med en medeltida historia och gotisk 
arkitektur.

Språk- och studieresor
Inom ramen för språkundervisningen finns resor till Frankrike, Tyskland, 
Spanien och Italien, då vi tar del av ländernas konst, kultur och arkitektur. 
Dessutom gör vi studieresor till bl.a. partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz 
och finanshuvudstaden London.

Resorna - ett extra erbjudande utöver kurs - bekostas av eleverna.

VÅRA BILDNINGSRESOR
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Europaskolan Strängnäs ligger centralt i Mälardalen, på pendlingsavstånd 
från flera orter. Elever som varje dag pendlar mellan hem och skola får rese-
bidrag av hemkommunen. 

Är det långt till din hemort kan du som förstaårselev bo i skolans elev-
bostäder, med möblerade rum, ett fullt utrustat kök samt frukost i matsalen i 
anslutning till elevboendet. Efter första året är du tillräckligt varm i kläderna 
för eget boende – kanske tillsammans med en skolkamrat. Det finns lägen-
heter som ”går i arv” mellan eleverna. Läs mer om vårt boardingerbjudande i 
foldern “Boarding - elevboende på Europaskolan Strängnäs”.

Buss

Enköping 45 min

Malmköping 50 min

PENDLA ELLER BO I STRÄNGNÄS

Tåg

Eskilstuna       15 min

Nykvarn        20 min

Södertälje      30 min

Kungsör       40 min

Arboga             50 min

Stockholm              50 min

Europakåren är elevföreningen 
som fångar upp elevernas åsikter 
och som löpande samarbetar med 
skolledningen.

Migratoria ordnar aktiviteter 
för elever som hyr rum eller bor 
inackorderade. Föreningen har 
ett elevrum där man kan visa film, 
ordna myskvällar, baka, m.m. 

Europaatleterna vill motivera dig 
för motion och idrott. God fysik 
bidrar till bättre studieresultat och 
stärker gemenskapen inom skolan.

Studentföreningen planerar 
aktiviteter och andra festligheter 
inför studentfirandet, t.ex. balen.

Minos Alumnis idé är att tidig-
are elever ska hålla kontakt med 
varandra och att ställa upp som 
rådgivare till skolans nykläckta 
studenter.

Vänskapsföreningen arbetar 
aktivt med gemenskapen och trygg-
heten på skolan.

EfV - Europaskolan för Vetenskap 
främjar elevernas intresse för 
naturvetenskap.

Musikföreningen spelar och ska-
par musiktillfällen tillsammans.

Fantasyföreningen spelar roll-
spel, åker på lajv, läser böcker och 
ser på film.

MSU - Moderat skolungdom ger 
möjlighet att engagera sig i politik 
och ger både vidgade vyer och 
gemenskap.

Den rödgröna föreningen ger 
kunskap om den rödgröna politiken 
och dess ideologier, och visar att 
politik är kul.

Festkommittén anordnar 
skolfester och annat roligt för 
eleverna.

Demiratus är skolans filosofifören-
ing. I en öppen miljö diskuteras 
livets frågor med stor nyfikenhet.

ELEVFÖRENINGARNA

Skolans många elevföreningar står till din tjänst. Du är också välkommen 
att ta på dig uppgifter i föreningarna eller starta en ny utifrån dina egna 
intressen.
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ARTESPROGRAMMET NA
Naturvetenskapsprogram, särskild variant inom det estetiska området

Du har en passion för musik, bild eller teater. Samtidigt vill du läsa naturvetenskapliga 
ämnen. På Artesprogrammet NA kombinerar du båda, och får bredden att söka vidare till 
både naturvetenskapliga universitetsutbildningar och konstnärliga högskolor.

Artesprogrammet NA är en särskild variant av det naturvetenskapliga programmet där du 
fördjupar dig i ditt estetiska ämne. Vill du få extra meritpoäng kan du läsa utökat program. 
I kursen Estetisk kommunikation lär du dig att kommunicera teoretiska ämnen med hjälp 
av ditt fördjupningsämne. Du lär dig tala inför grupp, övar på ditt kroppsspråk och blir scen-
van. Konserter, utställningar, teaterföreställningar och en slutproduktion ingår också. Allt 
detta har du nytta av både i skolredovisningar och i arbetslivet. Att vara en god innovatör 
och kommunikatör är mycket eftertraktat på arbetsmarknaden.

För särskilda ansökningsregler till Artesprogrammet NA, läs mer under rubriken 
“Så söker du” längre fram i broschyren.

Musik
Ensemble 1
Instrument och sång 1

Bild
Fotografisk bild 1
Bild och form 1b

Teater
Sceniskt karaktärsarbete
Scenisk gestaltning 1

Programfördjupningar 200 p
Du väljer ett av blocken

Individuellt val 
Du väljer totalt 200 p
Ensemble 2
(endast för musikfördjupning)

Scenisk gestalning 2
(endast för teaterfördjupning)

Bild
(endast för bildfördjupning)

Idrott och hälsa 2
Musik
Moderna språk
Latin språk och kultur 1

Gymnasiegemensamma
kurser 1150 p
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma
kurser och inriktn. 850 p
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4
Estetisk kommunikation

Gymnasiearbete 100 p

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER

100
150
100
100
100
100
100
100

100

100

100

100
100
200
100

100
100

100
100

100
100

100
100
100
100
100
100
100

50
100
100
100
100
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ARTESPROGRAMMET SA
Samhällsvetenskapsprogram, särskild variant inom det estetiska området

Du har en passion för musik, bild eller teater. Samtidigt vill du läsa samhällsvetenskapliga 
ämnen. På Artesprogrammet SA kombinerar du båda, och får bredden att söka vidare till 
både samhällsvetenskapliga universitetsutbildningar och konstnärliga högskolor.

För att få extra meritpoäng kan du läsa utökat program. Oavsett fördjupning läser du
Estetisk kommunikation, där du lär dig lösa problem i de teoretiska ämnena och kom-
municera kreativt med hjälp av ditt estetiska ämne. Du blir säker på att tala inför grupp, 
tränar ditt kroppspråk, blir scenvan. Vi gör konserter, utställningar och teaterföreställ-
ningar, samt en slutproduktion. Allt detta har du nytta av både i skolredovisningar och i 
arbetslivet. Att vara en god innovatör och kommunikatör är mycket eftertraktat på arbets-
marknaden.

För särskilda ansökningsregler till Artesprogrammet SA, läs mer under rubriken “Så söker 
du” längre fram i broschyren. 

Gymnasiegemensamma
kurser 1150 p
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma 
kurser och inriktn. 750 p
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

Gymnasiearbete 100 p

OBLIGATORISKA KURSER

50
200

50
100
100

50
100
100

Musik
Ensemble 1
Instrument och sång 1
Estetisk kommunikation 1

Bild
Fotografisk bild 1
Bild och form 1b
Estetisk kommunikation 1
OBS! Se “Så söker du” längre fram 
i broschyren.

Teater
Sceniskt karaktärsarbete
Scenisk gestaltning 1
Estetisk kommunikation 1

Programfördjupningar 300 p
Du väljer ett av blocken

VALBARA KURSER

100
100
100

100
100
100

100
100
100100

100
100
100
100
100
100

50
100
100
100
100

Individuellt val 
Du väljer totalt 200 p
Ensemble 2
(endast för musikfördjupning)

Scenisk gestalning 2
(endast för teaterfördjupning)

Bild
(endast för bildfördjupning)

Idrott och hälsa 2
Musik
Moderna språk
Latin språk och kultur 1

100

100

100

100
100
200
100
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Programfördjupningar 
Du väljer totalt 300 p
Engelska 7
Filosofi 2
Hum o. sam spec.
Latin språk och kultur 2
Latin språk och kultur 3
Moderna språk
Naturkunskap 2
Psykologi 1
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Matematik 2b

Individuella val
Du väljer totalt 200 p
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Musik
Scenisk gestaltning

Gymnasiegemensamma
kurser 1150 p
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma 
kurser och inriktn. 750 p
Filosofi 1
Moderna språk
Människans språk
Latin språk och kultur 1

Gymnasiearbete 100 p

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER

Carpe diem! Med latinkunskap lär du dig förstå både kända citat och vetenskapers fack-
språk. Europaprogrammet HU ger dig klassisk humanistisk bildning. Antika mästerverk 
studeras, filosofiska frågor diskuteras. Människan ses ur både ett kulturellt och språkligt 
perspektiv.

Med inriktningen Språk får du fördjupade kunskaper i latin, moderna språk och engelska. 
Du får lära dig hur människans språk har utvecklats. Din språkliga säkerhet blir större. Det 
internationella sammanhanget är centralt.

Liksom våra övriga program förbereder Europaprogrammet HU för högskolestudier. Efter 
studenten kan du med detta program som grund fortsätta dina studier med fokus på kvali-
ficerade yrken.

EUROPAPROGRAMMET HU
Humanistiskt program med inriktning Språk

50
500
100
100

100
50

100
100
100
100
100

50
50

100
100

100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

50
100
100
100
100
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50
200

50
100
100

50
100
100

Programfördjupningar 
Du väljer totalt 300 p
Engelska 7
Filosofi 2
Geografi 2
Hum o. sam spec.
Matematik 3b
Matematik 4
Moderna språk
Naturkunskap 2 
Psykologi 2a
Internationell ekonomi
Internationella relationer

Individuella val
Du väljer totalt 200 p
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Musik
Scenisk gestaltning
Moderna språk 
Latin språk och kultur 1

100
50

100
100
100
100
200
100

50
100
100

100
100
100
100
200
100

Gymnasiegemensamma
kurser 1150 p
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma 
kurser och inriktn. 750 p
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

Gymnasiearbete 100 p

100
100
100
100
100
100
100

50
100
100
100
100

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER

Europaprogrammet SA handlar om konflikter och samarbete, om revolutionerande poli-
tiska förändringar då människor med demokratiska ideal för ett 20-tal år sedan besegrade 
kommunistdiktaturer, om konst och kultur i våra nära omvärld. Det gäller inte bara Europa 
utan också världen i övrigt. Fördjupningar i humaniora, samhällskunskap och historia ger 
dig möjlighet att vidga ditt internationella perspektiv. 

Europaprogrammet SA har inriktningen samhällsvetenskap. Du lär dig analysera och 
förstå samhället med hjälp av vetenskaplig metod. Med den breda och djupa kunskap du 
får och det kritiska förhållningssätt du utvecklar kommer du väl förberedd till högskolan.

EUROPAPROGRAMMET SA
Samhällsvetenskapsprogram med inriktning Samhällsvetenskap
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En krage som skydd mot smink på kläder i provhytten. Med den idén som grund drev 
elever på Företagarprogrammet under ett år ett framgångsrikt företag.

Det ekonomiska Företagarprogrammet ger dig teoretiska kunskaper men också praktiska 
färdigheter. Du får möta verkligheten genom att skapa, driva och avveckla ett företag till-
sammans med dina klasskamrater. Du läser bland annat företagsekonomi och juridik, med 
möjlighet att välja internationell ekonomi. Under tredje året kan du gå djupare in på något 
område som du tycker är lockande. 

Programmen på Europaskolan Strängnäs förbereder för akademiska studier. Med Före-
tagarprogrammet som grund kan du också gå direkt ut i näringslivet för att senare - och 
med större erfarenhet - ge dig in på högre studier. 

FÖRETAGARPROGRAMMET
Ekonomiprogram med inriktning Ekonomi

Programfördjupningar 
Du väljer totalt 300 p
Engelska 7
Filosofi 1
Företagsekonomisk spec.
Marknadsföring
Redovisning 2
Geografi 1
Affärsjuridik
Matematik 4
Moderna språk
Naturkunskap 2
Psykologi 2a
Samhällskunskap 3
Internationell ekonomi

Individuella val
Du väljer totalt 200 p
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Musik
Scenisk gestaltning
Moderna språk
Latin språk och kultur 1

Gymnasiegemensamma
kurser 1250 p
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma 
kurser och inriktn. 650 p
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1
Matematik 3b
Företagsekonomi 2
Entreprenörskap och 
företagande

Gymnasiearbete 100 p

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER

100
100
100

50
100
100

100

100
50

100
100
100
100
100
100
300
100

50
100
100

100
100
100
100
200
100

100
100
100
100
100
100
100

50
100
100
100
100
100
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KEMI/FYSIKPROGRAMMET
Naturvetenskapsprogram med inriktning Naturvetenskap

Kemi/Fysikprogrammet med kurser i fysik, kemi och matematik är ett naturvetarprogram 
som vi utvecklat i samarbete med näringslivet och KTH i Stockholm. Programmet har 
också påverkats av att Strängnäs varit och fortfarande är ett centrum för tillverkning av 
läkemedel och biotekniska produkter. 

På programmet kan du läsa bioteknik och naturvetenskapliga specialiseringskurser inom 
fysik och kemi. För att träna logiskt tänkande studerar vi olika axiomatiska system, bland 
annat den euklidiska geometrin. Från och med årskurs två kan du ägna dig åt datapro-
grammering med inriktning mot matematik och fysik. 

Kemi/Fysikprogrammet på Europaskolan Strängnäs kan bli ditt första steg mot en spän-
nande framtid som välutbildad naturvetare. Det är bredare än Scienceprogrammet men 
med rätt ambition kan också Kemi/Fysikprogrammet leda fram till en karriär som forskare. 

Programfördjupningar 
Du väljer totalt 200 p
Engelska 7
Bioteknik
Fysik 3
Matematik 5
Ma spec. linjär cirkel
Ma spec. axiomatiska syst.
Naturvetenskapl. spec. fysik
Naturvetenskapl. spec. kemi
Moderna språk

Individuella val
Du väljer totalt 200 p
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Musik
Scenisk gestaltning
Moderna språk 
Latin språk och kultur 1

Gymnasiegemensamma
kurser 1150 p
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma 
kurser och inriktn. 850 p
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

Gymnasiearbete 100 p

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER

100
100
100
100
100
100
100

50
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
200

100
150
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
200
100
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50
200

50
100
100

50
100
100

Programfördjupningar 
Du läser totalt 300 p
Retorik
Europakunskap*
Demokrati och mänskliga 
rättigheter*

Individuella val
Du väljer totalt 200 p
Engelska 7
Filosofi 2
Internationella relationer
Internationell ekonomi
Matematik 3b
Matematik 4
Moderna språk
Naturkunskap 2 
Psykologi 2a
Kultur och idéhistoria
Konflikt och samarbete*
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Musik
Scenisk gestaltning
Latin språk och kultur 1

* Humanistisk och 
  samhällsvetenskaplig  
  specialisering

100
100
100

100
50

100
100
100
100
200
100

50
100
100
100
100
100
100
100

Gymnasiegemensamma
kurser 1150 p
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma 
kurser och inriktn. 750 p
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Geografi
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

Gymnasiearbete 100 p

100
100
100
100
100
100
100

50
100
100
100
100

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER

MODERN HUMANITIES
Samhällsvetenskaplig spetsutbildning med inriktning samhällsvetenskap

För dig som är intresserad av hur samhällen är uppbyggda, hur de styrs, vad som präglar 
deras kultur och hur olika samhällen agerar. Vad som påverkar relationerna mellan länder, 
varför konflikter uppstår och vad det kan finnas för metoder att lösa dessa. 

På Modern Humanities läser du specialiseringskurser i samhällskunskap och historia. 
Fördjupningskurserna tar upp områden som europakunskap, kultur- och idéhistoria, kon-
flikt och samarbete, demokrati och mänskliga rättigheter samt retorik. Vår ambition är att 
fördjupningskurserna inom programmet ska samordnas med universitetet. Spetsprogram 
är den mest kvalificerade gymnasieutbildning du kan få i Sverige. 
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SCIENCEPROGRAMMET 
Naturvetenskaplig spetsutbildning, inriktning Forskningsförberedande

Spetsutbildning är genombrottet för idén att stimulera dig som har särskilt intresse för ett 
teoretiskt ämne. Ungefär som idrottsgymnasier men med inriktning på natur- och sam-
hällsvetenskapliga ämnen.
 
Spetsprogrammet Science på Europaskolan Strängnäs ger dig chansen att fördjupa dig 
i studier som förbereder för forskarutbildning inom naturvetenskap och matematik. Dina 
lärare har hög akademisk utbildning, du kan delta i kurser vid KTH och du får handled-
ning från högskolan i kursen Gymnasiearbete. Scienceprogrammet är även nära knutet 
till forskarskolan RAYS.

När regeringen 2009 gav klartecken för spetsprogram var det för att kunna konkurrera 
med de bästa utbildningarna i Europa. Spetsprogram är den mest kvalificerade gym-
nasieutbildning du kan få i Sverige. Om du har goda betyg i matte, fysik och kemi: 
Anta utmaningen på Scienceprogrammet!

Programfördjupningar 
Du väljer totalt 400 p.
En av kurserna märkt med * 
är obligatorisk med tillhörande 
behörighetskurs.
Engelska 7
Biologi 2
Bioteknik *
Filosofi 1
Fysik 2
Fysik 3
Kemi 2
Matematik 5
Ma spec. linjär cirkel
Moderna språk
Naturvetenskapl. spec. fysik *
Naturvetenskapl. spec. kemi *
Psykologi 1

Individuella val
Du väljer totalt 200 p
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Musik
Scenisk gestaltning
Moderna språk 
Latin språk och kultur 1

Gymnasiegemensamma
kurser 1150 p
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma
kurser inriktn. 650 p
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk
Matematik 4
Ma spec. axiomatiska syst.

Gymnasiearbete 100 p

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER

100
150
100
100
100
100

100
100
100

50
100
100
100
100
100
200
100
100

50

100
100
100
100
100
100
100

50
100
100
100
100

100
100
100
100
200
100
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Musikakademin
Musikakademin – MAK - är ett samarbete mellan Europaskolan Strängnäs, 
Thomasgymnasiet och Kulturskolan i Strängnäs. Akademin vill stimulera 
och utveckla unga musiktalanger som under gymnasieåren får utveckla sin 
musikaliska förmåga och musiken som uttrycksform. Musikakademin kan 
förenas med alla former av gymnasiestudier.
 
Du läser 200 poäng (Individuellt val) på Kulturskolan och får betyg som 
ingår i examensbeviset från gymnasiet. I Musikakademin ingår 100 poäng 
Instrument och sång samt 100 poäng Ensemble 1.

Cambridgeexamen (CAE), DELF (franska) och DELE (spanska)
Siktar du på högskolestudier eller arbete utomlands? På Europaskolan 
Strängnäs kan du välja att läsa avancerade extrakurser, där du övar gram-
matik, hör- och läsförståelse. De avancerade kurserna bevisar att du behär-
skar respektive språk, för universitet och arbetsgivare i hela världen. 

AVANCERADE EXTRAKURSER

Din ansökan
Du söker till Europaskolan Strängnäs genom din kommun. Din nuvarande 
skola har rutiner för gymnasievalet och skickar ansökan med dina betyg till oss. 

Urvalskriterier för spetsutbildningen Scienceprogrammet
Du söker spetsutbildningen med den meritpoäng som du erhåller från grund-
skolan, frånräknad den poäng du har i de två ämnen som du har lägst betyg 
i. Dessa ämnen får inte vara matematik, NO eller något annat ämne som 
kräver behörighet till gymnasiet (svenska och engelska) eller ett ämne som 
du saknar betyg i.

Urvalskriterier för spetsutbildningen Modern Humanities
Du söker spetsutbildningen med den meritpoäng som du erhåller från grund-
skolan, frånräknad den poäng du har i de två ämnen som du har lägst betyg i. 
Dessa ämnen får inte vara samhällskunskap, historia, geografi, religionskun-
skap, svenska, engelska eller matematik eller ett ämne som du saknar betyg i.

Förkunskapskrav för Artesprogrammen
För att söka till Artesprogrammen SA och NA måste du ha fullständiga betyg 
från grundskolan. Du ska också ha minst betyget D i musik och bild samt 
göra ett antagningsprov. 

Artesprogrammet SA Bild
Artesprogrammet SA inriktning Bild tillhör formellt det samhällvetenskapliga 
programmet, d.v.s. är ingen särskild variant. Därför har denna inriktning 
inga särskilda förkunskapskrav eller något antagningsprov. Vid ansökan på 
Internet anger du kurskoden för samhällsvetenskapligt program: SASAM. 
Europaskolan Strängnäs kommer därefter att skicka en blankett till dig där 
du anger att du väljer Artesprogrammet SA Bild. 

Kursen Estetisk kommunikation 1, som ligger i bildblocket, är en individuellt 
valbar kurs.

Valbara kurser
Samtliga fördjupningskurser kan väljas som individuellt val. Dessa ges om 
det är schematekniskt möjligt. Skolan genomför endast de valbara kurser 
som bedöms rimliga vad gäller tillgängliga lärarresurser, schemaläggning 
och gruppstorlek. Detta gäller för samtliga program.

SÅ SÖKER DU
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STUDIEVÄGSKODER

Europaprogrammet SA: SASAM
Europaprogrammet HU: HUSPR
Företagarprogrammet: EKEKO
Kemi/Fysikprogrammet: NANAT
Scienceprogrammet: NASCIVS

Modern Humanities:
Studievägskod för det nya spetsprogrammet Modern Humani-
ties kommer att presenteras på vår webbplats när programmet 
är godkänt för start.

Artesprogrammet NA
Musik: NAMUSVE
Teater: NATEAVE
Bild: NABILVE

Artesprogrammet SA
Musik: SASAMVE
Teater: SASAMVE
Bild: SASAM

FRÅGOR OCH SVAR

Krävs höga betyg för att komma in på Europaskolan Strängnäs? 
Har du ett meritvärde kring 250 poäng ska det inte vara några problem.

Hur är lärarna på Europaskolan Strängnäs? 
Lärarna är kompetenta och starkt motiverade för sina uppgifter både i och 
utanför klassrummet. På frågan vad som är bäst med skolan svarar många 
elever “Europaandan och våra lärare”. 

Vad kostar bildningsresorna?
Kostnaden varierar mellan 4.000 och 7.000 kr.

Vad innebär riksintag?
Europaskolan Strängnäs har elever från hela Sverige. Din kommun betalar 
skolpeng för dig även om ditt föräldrahem inte ligger i Strängnäs. 

Är Europaskolan Strängnäs en internatskola? 
Nej, till skillnad från internatskolor med elevhem har vi elevbostäder. En plats-
ansvarig för elevboendet engagerar sig i omsorg om de inneboende. Äldre 
elever bor vanligen i hyresbostäder. 

Hur många elever går på skolan?
Omkring 365 elever med plats för upp till 400.

Varifrån kommer era elever? 
Ungefär åtta av tio elever kommer från norra Sörmland. För närvarande är 
cirka ett trettiotal elever från avlägsna orter inackorderade i Strängnäs. Med 
öppet sinne får du snart nya kompisar - några kanske vänner för livet.
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På Europaskolan Strängnäs förenas känslan för tradition och 
tidlösa värden med ambitionen att förnya och modernisera 
utan eftergift för kortlivade trender.

•  Tidigt frigymnasium i Sverige år 1994

•  Först att tillämpa Kunskapsrörelsens idéer med 
   kunskap och kvalitet i fokus

•  Först att samarbeta med den akademiska världen,
   bl.a. med Kungliga Tekniska Högskolan

•  Först att samverka med näringslivet, bl.a. med
   läkemedelsföretagen och Wallenbergsfären

•  Först med stadscampus där varje gymnasieprogram
   har sitt eget hus

•  Först med utbildning som förenar kreativa och 
   teoretiska ämnen - Artes

•  Första frigymnasium med spetsutbildning - 
   Scienceprogrammet

•  Ligger i framkant gällande användning av digitala verktyg

…eller på latin: SEMPER PASSUS ANTE

EUROPASKOLAN STRÄNGNÄS
– ALLTID STEGET FÖRE…

BESÖK OSS

Välkommen att ta kontakt med oss på Europaskolan Strängnäs för att få 
svar på frågor om skolan och programmen. Ring vårt kansli. Prova på att 
vara ”Europaelev” under en skoldag!  Vi har alltid öppet hus.

Telefon kansli:   0152-33 11 00
Fax:   0152-33 11 09
E-post:   kansli@europaskolan.se
Adress:   Storgatan 2, 645 30 Strängnäs 
Webbsida:   www.europaskolan.se

– Jag har aldrig utvecklats så mycket som person som under mina år på 
Europaskolan Strängnäs. 

Linn Gustafsson, Kemi/Fysikprogrammet

– Liten skola som ger möjlighet till grym sammanhållning. Elever och lärare 
med höga ambitioner och mål. 

Sofie Norinder, Kemi/Fysikprogrammet

– Här öppnas dörrar i alla riktningar. Jag kom hit med ”en liten kasse” och 
går ut med händerna fulla!

Rodi Mardo, Europaprogrammet

– Europaskolan Strängnäs är mer än en skola - den är en livsstil.

Maja Linse, Artesprogrammet

– Här utvecklas man kunskapsmässigt, växer som person och blir 
självständig.

Beatrice Berg, Europaprogrammet

– Har du uthållighet, mod och lite galenskap för att tänka i nya banor: 
välj Europaskolan Strängnäs! 

John Westlund, Scienceprogrammet

ELEVERNA OM EUROPASKOLAN
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