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TILL DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIUM

Det är dags att välja gymnasium! Vad vill just du göra om fem år? Kanske drömmer du 
om att starta eget, plugga till läkare eller satsa på en framtid inom konst. Europaskolan 
Strängnäs ger dig nyckeln, vad du än väljer. 

Kanske vet du ännu inte vad du vill göra i framtiden. Det behöver du inte, redan nu. 
Men om du är studiemotiverad och engagerad: Satsa på en bra gymnasieutbildning! 
Då ökar dina möjligheter – både för jobb och framtida studier. 

Välkommen till Europaskolan Strängnäs 
I den här broschyren presenterar vi Europaskolan Strängnäs, en fristående gymnasie-
skola i Strängnäs. Hit kan du söka även om du inte bor i Strängnäs, eftersom skolan 
har riksintag. Läs mer på sidan 29–30.

På Europaskolan Strängnäs får du kompisar som gillar utmaningar och som vill ha bra 
studentbetyg för att komma in på universitet och högskolor. Men åren på gymnasiet 
handlar ju inte bara om studier utan även personlig utveckling: att förstå andra männi-
skor, att samarbeta, att dela känslor och upplevelser. 

Därför är relationer, värderingar och en meningsfull fritid viktigt på Europaskolan 
Strängnäs. Här finns en stämning som tidigare elever har satt namn på: Europaandan. 
Vi respekterar varandra och allas lika värde är vår gyllene regel.

Men vilka är vi, vad står vi mer för och hur är det att plugga hos oss? Det får du veta på 
kommande uppslag.

Trevlig läsning och varmt välkommen till oss!

2



DET HÄR ÄR FRISKOLAN EUROPASKOLAN STRÄNGNÄS 

Europaskolan Strängnäs är en fristående gymnasieskola i centrala Strängnäs, med
fokus på kunskap, trygghet och gemenskap. Vår profil är Europaorientering, med
inriktning på europeisk kultur, europeiska bildningsideal och omvärldsorientering. 
Därför samarbetar vi alltid med universitet, högskolor och näringsliv. Hos oss blir du 
väl förberedd för framtida studier, även internationellt.

Kunskap och bildning 
Två begrepp som är centrala inom Europaskolan är kunskap och bildning. Genom att vi
människor ständigt lär oss nya saker och genom att vi använder vår kunskap inom nya 
områden, blir vi bättre rustade att ta oss an framtiden. 

Vårt mål är att vara en inspirerande skola för dig som vill lite mer. Här står du som 
elev i centrum, med stora möjligheter att utvecklas och ta vara på just din potential. 
Hos oss blir du väl förberedd inför högskolan och framtidens jobb, både i Sverige och 
andra länder.

Din väg till högskolan 
Vad betyder det egentligen att vår skola är högskoleförberedande? Goda ämnes-
kunskaper är en del. Men du får mycket mer än så, efter tre år hos oss. 

•  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 och 
   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 fallstudier och 
   redovisa ditt arbete skriftligt.

•  Du får lyssna till gästföreläsare från universitet och högskolor, du får göra studieresor 
   till universitet och möta före detta elever från skolan.

VÅR HUVUDMAN – EN IDEELL STIFTELSE

Huvudman för Europaskolan Strängnäs är den ideella Stiftelsen Europaskolan, 
som också har två grundskolor: Europaskolan Rogge och Europaskolan Malmköping. 
Stiftelsen är inte vinstdrivande. Den är också religiöst och politiskt oberoende. Över-
skott på verksamheten återinvesteras för att utveckla kvaliteten i skolorna, såväl inom 
undervisning som lokaler och utrustning. Det finns inte heller några privata ägare som 
får utdelning på aktier. 

Vår värdegrund
Stiftelsen Europaskolans tre skolor ska alla präglas av samma värderingar. Ledorden
i vår värdegrund är öppenhet, respekt, ansvar och resultat. Värdegrunden är bas och
utgångspunkt för vårt förhållningssätt gentemot varandra och våra uppgifter som lärare,
övrig personal och elever. Alla medarbetare och elever förväntas uppträda enligt denna
gemensamma värdegrund, med anpassning till elevernas ålder och förutsättningar. 

Hållbarhet, hälsa och miljö
Hållbarhet, medvetenhet om miljön och främjande av elevhälsan genomsyrar all
verksamhet inom Europaskolan. Ett exempel är måltidsverksamheten, där vi har egna
kockar och egna tillagningskök, med fokus på ekologiskt, säsongsanpassat och vege-
tariska alternativ, med aktivt arbete mot svinn. Källsortering är också ett självklart inslag
i våra dagliga rutiner. Vidare arbetar vi för att främja fysisk aktivitet, bland annat genom
upplägget av vårt skolområde (stadscampus) där såväl elever som personal enkelt 
promenerar mellan byggnaderna.
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TRYGGHET OCH STUDIERO

På Europaskolan Strängnäs är vi måna om att skapa en studiemiljö med ordning och 
reda, där du blir sedd som elev och får studiero. Som elev hos oss studerar du i klassisk 
campusmiljö, med modern digital teknik. Hos oss får du engagerade lärare som är måna 
om att väcka din nyfikenhet och att du ska trivas. Vi vill hjälpa dig att nå bästa möjliga 
resultat, utifrån just dina förutsättningar. Med respekt och förståelse för varandra tar vi 
ansvar för att nå målen – samtidigt som vi har roligt. Då lär du dig för livet, med både 
hjärta och hjärna.

Gemenskap, traditioner och fin miljö 
Traditionerna är många på Europaskolan Strängnäs. Anledningen? De ger både glädje 
och ökad sammanhållning – även mellan årskurserna – något som i sin tur bidrar till en 
positiv studiemiljö. Här firar vi inte bara klassiska högtider, vi uppfinner också egna med 
allt från tomtelopp till tävling i att bygga pepparkakshus. Eleverna driver även flera 
föreningar med alla möjliga kreativa idéer.

Vår skola ligger också väldigt fint, intill Mälaren med en stor brygga som skolgård. Alla 
gymnasieprogram har även sitt eget hus i vårt ”stadscampus” som är en del av det 
historiska Strängnäs med vackra byggnader kring stadens domkyrka.
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Europakåren är elevföreningen som 
fångar upp elevernas åsikter och som 
löpande samarbetar med skolledningen.

EfV – Europaskolan för Vetenskap 
främjar elevernas intresse för natur-
vetenskap.

Vänskapsföreningen – Evimería 
arbetar aktivt med gemenskapen och 
tryggheten på skolan tillsammans med 
skolans elevhälsoteam.

ESA – Europaskolans astronomisällskap 
är en strålande förening där du får lära 
dig om universums mysterier och göra 
observationer med skolans teleskop.

Studentkommittén planerar 
aktiviteter och andra festligheter inför 
studentfirandet, t.ex. studentbalen.

Europaatleterna vill motivera till idrott 
och motion. God fysik bidrar till bättre 
studieresultat.

Myskommittén ordnar trevliga evene-
mang som till exempel myskvällar, fika, 
och pyjamasdagar.

Schackföreningen är för dem som vill 
lära sig spela schack och fördjupa sig i 
världens mest populära brädspel. Under 
läsåret anordnas schackturneringar.

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

Fantasyföreningen upplever nya 
fantastiska världar genom att diskutera 
böcker, se på film och spela rollspel. 

ELEVFÖRENINGAR

Skolans många elevföreningar skapar gemenskap och bidrar till kunnande i mötesteknik. 
Det är eleverna själva som startar och driver föreningarna. Genom att delta i förenings-
livet lär du dig många spännande saker och får nya vänner. Här är exempel på några 
av elevföreningarna.
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ELEVERNA OM EUROPASKOLAN STRÄNGNÄS

”Europaskolan är helt klart den rätta skolan för mig, trevliga lärare och elever, jättegod
mat, ligger mitt i kulturens centrum. Skolan ligger i ett jättetrevligt område precis vid
vattnet med en fantastisk utsikt.”

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

”Lärarna är engagerade, har mycket kunskap och bryr sig om eleverna. Eleverna själva
är väldigt ambitiösa så det är en fantastisk miljö att studera i. Det är roligt att skolan har
flera aktiva elevföreningar vilket höjer trivseln. Dessutom så är skolan väldigt fin med
bra salar och fantastisk sjöutsikt! Rekommenderar verkligen Europaskolan för de som
vill lite extra.”

”Väldigt bra miljö med bra skollokaler och lärare som är exceptionellt bra. Det ligger
mycket fokus på utbildningen och att den ska vara utav hög kvalitet.”

”En skola med härlig stämning, mellan både lärare och elever. Kunnig personal som
vill se en lyckas. Man får alla möjligheter att utvecklas, både som person och i sina
studier. Vill du ha en skolupplevelse du sent kommer glömma, så ska du välja
Europaskolan. Oavsett om du är kreativ eller vill syssla med ekonomi eller natur-
kunskap så har denna skola en bra grund för dig och dina fortsatta studier.”

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

VÅRA GYMNASIEPROGRAM

På de kommande uppslagen presenterar vi de gymnasieprogram du kan söka till på 
Europaskolan Strängnäs. Fundera på vad som intresserar just dig, medan du läser. 
Är du en problemlösare? Intresserad av vetenskap eller samhällsfrågor? Är matte eller 
språk din grej, eller kanske både och? Oavsett vad, så har vi säkert programmet för dig. 

En sak är i alla fall klar: Att redan i gymnasiet ha kontakt med övriga Europa, närings-
livet och högskolan öppnar många dörrar. Låt oss ge dig nyckeln!

Här är en lista över våra program, varav två är spetsutbildningar. Tanken med spets-
utbildningar är att samla elever med särskilt intresse för något ämne, lite som ett 
idrottsgymnasium fast för teoretiska studier. Spetsprogram är den mest kvalificerade 
gymnasieutbildning du kan få i Sverige. 

Europaprogrammet SA
Samhällsvetenskapligt program med inriktning samhällsvetenskap

Europaprogrammet BET
Samhällsvetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap 

Europaprogrammet HU
Humanistiskt program med inriktning språk

Företagarprogrammet
Ekonomiskt program med inriktning ekonomi 

Kemi- och fysikprogrammet
Naturvetenskapligt program med inriktning naturvetenskap

Modern Humanities
Samhällsvetenskaplig spetsutbildning med inriktning samhällsvetenskap

Scienceprogrammet
Naturvetenskaplig spetsutbildning med inriktning forskningsförberedande



  

EUROPAPROGRAMMET SA  –  SAM
Samhällsvetenskapligt program med inriktning samhällsvetenskap

Ser du en framtid med internationell inriktning? Kanske som jurist, arkitekt, psykolog 
eller lärare? Då passar våra samhällsvetenskapliga Europaprogram, där du kan välja 
mellan inriktningen samhällsvetenskap och beteendevetenskap.
 
Med inriktningen samhällsvetenskap handlar det om att förstå både det nära samhället 
och den globala utvecklingen. Du kommer att studera hur samhällen fungerar, organi-
seras och utvecklas. Programmet ger dig även bredd och perspektiv på vår tids stora frågor. 

Fördjupningar i humaniora, samhällskunskap och historia ger dig möjlighet att vidga ditt 
internationella perspektiv. Du lär dig också att analysera och förstå samhället med hjälp 
av grundläggande kunskaper och vetenskapliga metoder. Med den breda och djupa 
kunskap du får och det kritiska förhållningssätt du utvecklar, kommer du väl förberedd 
till högskola och universitet.
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Lärartillgänglighet och gruppstorlek påverkar vilka av de valbara kurserna skolan kan erbjuda.
Kursutbudet ovan är exempel på vad vi erbjuder. Kontakta oss gärna för en fullständig lista.
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Programfördjupningar 
Du väljer totalt 300 poäng
Engelska 7
Filosofi 2
Geografi 2
Hum. och sam. specialkurs
Matematik 3b
Matematik 4
Moderna språk
Naturkunskap 2 
Psykologi 2a
Internationella relationer

Individuella val
Du väljer totalt 200 poäng
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Fotografisk bild 1
Digitalt skapande 1
Instrument och sång 1
Ensemble 1 
Scenisk gestaltning 1
Sceniskt karaktärsarbete
Moderna språk 
Latin – språk och kultur 1

Gymnasiegemensamma
kurser: 1 150 poäng
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma kurser 
och inriktningar: 750 poäng
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

Gymnasiearbete: 100 poäng

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER



  

EUROPAPROGRAMMET SA  –  BET
Samhällsvetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap 

Är du intresserad av människor och mänskligt beteende? Vill du veta mer om vad som 
formar och påverkar oss som individer och grupp? Då är Europaprogrammet SA med 
inriktning beteendevetenskap något för dig. 

Här får du studera hur vi lär oss, utvecklas och påverkar andra genom ämnen som 
psykologi, sociologi, ledarskap och kommunikation. Du får även kunskaper om och verk-
tyg att analysera vad som händer i mänskligt samspel under olika förutsättningar och hur 
samhället påverkas av detta.

Vi gör studiebesök och resor, och involverar också yrkesverksamma personer för att 
ge dina studier ett mervärde. Efter studenten finns det många vägar att vandra vidare 
på – väl förberedd för högskolan. Kunskaperna du får här är särskilt värdefulla om du vill 
arbeta som polis, journalist, lärare eller något annat yrke där mänskligt beteende står i fokus.
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Lärartillgänglighet och gruppstorlek påverkar vilka av de valbara kurserna skolan kan erbjuda.
Kursutbudet ovan är exempel på vad vi erbjuder. Kontakta oss gärna för en fullständig lista.
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Programfördjupningar 
Du väljer totalt 300 poäng
Engelska 7
Filosofi 2
Psykologi 2a
Hum. och sam. specialkurs
Matematik 3b
Matematik 4
Moderna språk
Naturkunskap 2 
Internationell ekonomi
Internationella relationer

Individuella val
Du väljer totalt 200 poäng
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Fotografisk bild 1
Digitalt skapande 1
Instrument och sång 1
Ensemble 1 
Scenisk gestaltning 1
Sceniskt karaktärsarbete
Moderna språk 
Latin – språk och kultur 1

Gymnasiegemensamma
kurser: 1 150 poäng
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma kurser 
och inriktningar: 750 poäng
Filosofi 1
Psykologi 1
Psykologi 2
Sociologi
Samhällskunskap 2b
Pedagogik – kommunikation
Ledarskap och organisation
Moderna språk

Gymnasiearbete: 100 poäng

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER



  

EUROPAPROGRAMMET HU
Humanistiskt program med inriktning språk

”Cogito, ergo sum.” (Jag tänker, alltså finns jag). Med kunskaper i latin lär du dig förstå 
både kända citat och vetenskapers fackspråk. Europaprogrammet HU ger dig klassisk 
humanistisk bildning.
 
Med inriktningen språk får du fördjupade kunskaper i latin, moderna språk och engelska. 
Dessutom får du lära dig hur människans språk har utvecklats – samtidigt som din egen 
språkliga säkerhet blir större. 

Här får du studera antika mästerverk och diskutera filosofiska frågor. Du lär dig också att 
se på människan ur både ett kulturellt och språkligt perspektiv. Genom hela utbildningen 
ser vi till det internationella sammanhanget, med fokus på Europa. 

Efter studenten kan du med detta program som grund studera vidare med fokus på 
kvalificerade yrken.
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Lärartillgänglighet och gruppstorlek påverkar vilka av de valbara kurserna skolan kan erbjuda.
Kursutbudet ovan är exempel på vad vi erbjuder. Kontakta oss gärna för en fullständig lista.
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Programfördjupningar 
Du väljer totalt 300 poäng
Engelska 7
Filosofi 2
Hum. och sam. specialkurs
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 poäng
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Fotografisk bild 1
Digitalt skapande 1
Instrument och sång 1
Ensemble 1 
Scenisk gestaltning 1
Sceniskt karaktärsarbete

Gymnasiegemensamma
kurser: 1 150 poäng
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2 – kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma kurser 
och inriktningar: 750 poäng
Filosofi 1
Moderna språk
Människans språk
Latin – språk och kultur 1

Gymnasiearbete: 100 poäng

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER



  

FÖRETAGARPROGRAMMET
Ekonomiskt program med inriktning ekonomi 

Vill du lära dig att starta och driva ett företag? Då är det ekonomiska Företagar-
programmet något för dig. Det ger dig både teoretiska kunskaper och praktiska färdig-
heter. Här läser du bland annat företagsekonomi och juridik, med möjlighet att välja
internationell ekonomi. Du får också möta verkligheten genom att skapa, driva och 
avveckla ett företag. Det gör du under det tredje året då du, på egen hand eller i grupp, 
driver ett UF-företag inom ett område som du tycker är lockande. 

Eleverna på Företagarprogrammet deltar ofta i både nationella och internationella 
tävlingar, med stor framgång. Med Företagarprogrammet som grund blir du självklart 
väl förberedd för högskola och universitet. Men du kan också gå direkt ut i näringslivet, 
för att senare – och med större erfarenhet – ta dig an högre studier.
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Lärartillgänglighet och gruppstorlek påverkar vilka av de valbara kurserna skolan kan erbjuda.
Kursutbudet ovan är exempel på vad vi erbjuder. Kontakta oss gärna för en fullständig lista.
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Programfördjupningar 
Du väljer totalt 300 poäng
Engelska 7
Filosofi 1
Företagsekonomisk spec.
Marknadsföring
Redovisning 2
Geografi 1
Affärsjuridik
Moderna språk
Naturkunskap 2
Psykologi 2a
Internationell ekonomi

Individuella val
Du väljer totalt 200 poäng
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Fotografisk bild 1
Digitalt skapande 1
Instrument och sång 1
Ensemble 1 
Scenisk gestaltning 1
Sceniskt karaktärsarbete
Moderna språk
Latin – språk och kultur 1

Gymnasiegemensamma
kurser: 1 250 poäng
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma kurser 
och inriktningar: 650 poäng
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1
Matematik 3b
Företagsekonomi 2
Entreprenörskap och 
företagande

Gymnasiearbete: 100 poäng

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER



  

KEMI- OCH FYSIKPROGRAMMET
Naturvetenskapligt program med inriktning naturvetenskap

Är du intresserad av fysik, kemi, biologi och matematik? Vill du göra experiment, 
laborationer och fältstudier? Då är det här ett program som passar dig.
 
Kemi- och fysikprogrammet på Europaskolan Strängnäs är både praktiskt och teoretiskt. 
Du kommer under dina tre år att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du 
lär dig att tänka kritiskt, lösa problem, vara kreativ och göra systematiska iakttagelser. 
Du kan välja att fördjupa dig inom exempelvis bioteknik, naturvetenskapliga 
specialiseringskurser samt axiomatiska system. 

Programmet ger dig en bredd som gör att du blir behörig att läsa alla utbildningar på 
universitet och högskola. Det är bredare än Scienceprogrammet men med rätt ambition 
kan också Kemi- och fysikprogrammet leda fram till en karriär som forskare.
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Lärartillgänglighet och gruppstorlek påverkar vilka av de valbara kurserna skolan kan erbjuda.
Kursutbudet ovan är exempel på vad vi erbjuder. Kontakta oss gärna för en fullständig lista.
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100
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100
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100
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100
100
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100

Programfördjupningar 
Du väljer totalt 200 poäng
Engelska 7
Bioteknik
Psykologi 1
Psykologi 2
Matematik 5
Matematisk spec. linjär cirkel
Matematisk spec. axiomatiska syst.
Naturvet. specialkurs, fysik
Naturvet. specialkurs, kemi
Moderna språk

Individuella val
Du väljer totalt 200 poäng
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Fotografisk bild 1
Digitalt skapande 1
Instrument och sång 1
Ensemble 1 
Scenisk gestaltning 1
Sceniskt karaktärsarbete
Moderna språk 
Latin – språk och kultur 1

Gymnasiegemensamma
kurser: 1 150 poäng
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 inriktningar: 850 poäng
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

Gymnasiearbete: 100 poäng

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER



  

MODERN HUMANITIES
Samhällsvetenskaplig spetsutbildning med inriktning samhällsvetenskap

Modern Humanities är programmet för dig som är intresserad av hur samhällen är upp-
byggda, hur de styrs och vad som präglar deras kultur. Du studerar relationer mellan 
länder, varför konflikter uppstår och vad det kan finnas för metoder att lösa dessa. 
Du läser även specialiseringskurser i samhällskunskap och historia. Fördjupnings-
kurserna tar upp områden som Europakunskap, kultur- och idéhistoria, konflikt och 
samarbete, demokrati och mänskliga rättigheter samt retorik. Flera av kurserna finns 
bara här hos oss. Under ditt examensår har du möjlighet att läsa en universitetskurs i 
samarbete med Uppsala universitet, parallellt med gymnasiestudierna. Spetsprogram är 
den mest kvalificerade gymnasieutbildning du kan få i Sverige. 
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Lärartillgänglighet och gruppstorlek påverkar vilka av de valbara kurserna skolan kan erbjuda.
Kursutbudet ovan är exempel på vad vi erbjuder. Kontakta oss gärna för en fullständig lista.
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Programfördjupningar 
300 poäng
Specialisering – demokrati 
och mänskliga rättigheter
Specialisering – Europa-
kunskap
Retorik

Individuella val
Du väljer totalt 200 poäng.
En av kurserna märkt med * 
är obligatorisk.
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Fotografisk bild 1
Digitalt skapande 1
Instrument och sång 1
Ensemble 1
Scenisk gestaltning 1
Sceniskt karaktärsarbete
Engelska 7
Filosofi 2
Psykologi 2a
Latin – språk och kultur 1 
Matematik 3b
Moderna språk 
Naturkunskap 2
Internationella relationer
Kultur- och idéhistoria*
Specialisering – konflikt 
och samarbete*

Gymnasiegemensamma
kurser: 1 150 poäng
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma kurser 
och inriktningar: 750 poäng
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

Gymnasiearbete: 100 poäng

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER



  

SCIENCEPROGRAMMET
Naturvetenskaplig spetsutbildning med inriktning forskningsförberedande

Har du ett särskilt intresse för naturvetenskapliga ämnen? På Scienceprogrammet 
kan du fördjupa dig inom ett specifikt naturvetenskapligt område. Programmet ger 
dig större valmöjlighet när det gäller kurser du vill läsa än om du skulle gå Kemi- och 
fysikprogrammet. Det gör att du kan fördjupa dig inom ett naturvetenskapligt ämne och 
i matematik. Du kan även bredda programmet så att du får lika bred behörighet som efter 
att ha läst Kemi- och fysikprogrammet. 

I flera ämen undervisas du av lärare som själva har forskat och som därför kan ge en 
god inblick i vad forskning är. I årskurs 3 åker Scienceeleverna på en programresa till 
partikelfysiklaboratoriet CERN utanför Genève. Spetsprogram är den mest kvalificerade 
gymnasieutbildning du kan få i Sverige. 
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Lärartillgänglighet och gruppstorlek påverkar vilka av de valbara kurserna skolan kan erbjuda.
Kursutbudet ovan är exempel på vad vi erbjuder. Kontakta oss gärna för en fullständig lista.
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Programfördjupningar 
Du väljer totalt 400 poäng.
En av kurserna märkt med * 
är obligatorisk med tillhörande 
behörighetskurs.
Engelska 7
Biologi 2
Bioteknik*
Filosofi 1
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 5
Matematisk spec. linjär cirkel
Moderna språk
Naturvet. specialkurs, fysik*
Naturvet. specialkurs, kemi*
Psykologi 1

Individuella val
Du väljer totalt 200 poäng
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Digitalt skapande 1
Instrument och sång 1
Ensemble
Scenisk gestaltning 1
Sceniskt karaktärsarbete
Moderna språk 
Latin – språk och kultur 1

Gymnasiegemensamma
kurser: 1 150 poäng
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 inriktningar: 650 poäng
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk
Matematik 4
Matematisk spec. axiomatiska syst.

Gymnasiearbete: 100 poäng

OBLIGATORISKA KURSER VALBARA KURSER



AVANCERADE EXTRAKURSER

Cambridgeexamen (engelska), 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 grammatik, hör- och läsförståelse. 
De avancerade kurserna bevisar att du behärskar respektive språk, för universitet och 
arbetsgivare i hela världen.

Musikakademin
Musikakademin – MAK – är ett samarbete mellan Europaskolan Strängnäs, Thomas-
gymnasiet 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 exmensbeviset från 
gymnasiet. I Musikakademin ingår 100 poäng Instrument och sång samt 100 poäng 
Ensemble 1.

ESTETISKA TILLVALSKURSER – ARTES

Är du intresserad av foto, musik, teater, sång, bild eller kanske digitalt skapande? 
Till alla våra gymnasieprogram erbjuder vi estetiska kurser, Artes, som tillval. De 
estetiska kurserna väljer du som individuellt val inför årskurs 2 och 3. Det ger dig inte 
bara möjlighet att lära känna nya vänner över programgränserna, utan gör dig också 
ännu mer förberedd för högre studier.

Att läsa estetiska kurser gynnar dina studier i helhet eftersom du tränas i att använda 
båda hjärnhalvorna. Kreativitet och förmåga att kunna tänka annorlunda är dessutom 
något som många arbetsgivare söker när de ska anställa. Passa på att bredda din 
kompetens och gynna kreativiteten. Det har du nytta av i alla studier och i framtiden.

Här är de estetiska tillvalskurser vi erbjuder:

•  Bild och form 1b

•  Fotografisk bild 1

•  Digitalt skapande 1

•  Scenisk gestaltning 1

•  Sceniskt karaktärsarbete

•  Instrument och sång 1

•  Ensemble 1
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SÅ SÖKER DU 

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. Det finns även en 
ansökningsblankett på vår webbplats, www.europaskolan.se. 

Urvalskriterier för spetsutbildningen Scienceprogrammet
Du söker spetsutbildningen med den meritpoäng som du erhåller från grundskolan, 
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 grundskolan, 
frånräknad den poäng du har i de två ämnen som du har lägst betyg i. Dessa ämnen får 
inte vara samhällskunskap, historia, geografi, religionskunskap, svenska, engelska eller 
matematik eller ett ämne som du saknar betyg i.

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

Studievägskoder
Här är studievägskoderna för Europaskolan Strängnäs olika program. Kom ihåg att i 
din ansökan även ange språkval, om du har behov av särskilt stöd och om du vill gå 
på Musikakademin.

Europaprogrammet HU: HUSPR

Europaprogrammet SA: SASAM

Europaprogrammet BET: SABET

Företagarprogrammet: EKEKO

Kemi- och fysikprogrammet: NANAT

Modern Humanities: SASAM0S 

Scienceprogrammet: NASCIVS

Ta gärna kontakt med din studie- och yrkesvägledare (syv) inför gymnasievalet. 
Syv är ditt bollplank – passa på att använda det!
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VÅRA EUROPARESOR 

Att öka kunskaperna om Europa och fördjupa känslan av att vara en europé, det är ett 
av målen för Europaskolan Strängnäs. Därför ordnar vi bildningsresor, språkresor och 
studieresor i Europa. Resorna är ett erbjudande utöver kurs, och betalas av eleverna 
själva.

Bildningsresorna till Grekland, Berlin och Bryssel genomförs på vårterminen under de 
tre åren på gymnasiet. Här beskriver vi en del av vad de innehåller.

Årskurs 1 – Grekland
I årskurs 1 kan du göra en resa till Grekland. Här besöker vi den europeiska kulturens 
vagga, med fokus på tre betydelsefulla platser: Akropolis i Aten, som är en symbol för 
västerländsk civilisation, Delfi som var religiös medelpunkt i det antika Grekland och 
Agora, torget i Aten där folket (demos) gemensamt fattade beslut – och med det lade 
grunden för demokratin. Det blir också tid för bad, god mat och naturupplevelser.
 
Årskurs 2 – Berlin
I årskurs 2 går resan till Berlin – metropolen som förenar historia och framtid. Tyskland 
är EU:s största land och även Sveriges främsta handelspartner. Vårt land har även 
en stark historisk koppling hit. Under resan påminns vi både om Tysklands positiva 
betydelse och dess mörka historia (genom Stasihäktet och koncentrationslägret Sach-
senhausen). Under en dag besöker vi Potsdam, med det vackra 1700-talsslottet Sans 
Sanssouci. Vi utforskar också Berlin på cykel. Självklart njuter vi även av god mat.

Årskurs 3 – Bryssel
I årskurs 3 går resan till Bryssel – staden där man fattar beslut om framtiden bland 
oss européer. Höjdpunkter är besök på Europakommissionen och Europaparlamentet, 
där vi får träffa lobbyister som påverkar EU-besluten. En heldagstur går till Brugge, en 
vacker stad med kanaler, gotiska kyrkor och medeltida stadskärna. Naturligtvis upplever 
vi också mat- och kulturlivet.

Språk- och studieresor
Skolans språkresor går till Tyskland, Frankrike och Spanien för de elever som läser 
dessa länders språk.

Dessutom ordnas studieresor i Europa. Här får de elever som studerar naturvetenskap 
möjlighet att besöka CERN, världens största anläggning för forskning inom partikelfysik. 
Eleverna på Företagarprogrammet och de som läser engelska besöker London som 
räknas som Europas finanscentrum.

Under samtliga resor får eleverna också stifta bekantskap med ländernas kultur, mat 
och invånare – bland annat genom utbyten med vänorter.
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FRÅGOR OCH SVAR

Krävs det höga betyg för att komma in på Europaskolan Strängnäs? 
Meritvärdena varierar mycket från år till år beroende på söktryck. Ibland krävs högre 
poäng och bland lägre. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

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

Vad kostar bildningsresorna?
Kostnaden varierar mellan 4 000 och 6 500 kr. Resorna är frivilliga och ett erbjudande 
utöver kurs. Läs gärna mer om våra Europaresor på sidan 28.

Vad innebär riksintag?
Godkända gymnasiefriskolor har riksintag, vilket innebär att du kan söka skolan oavsett 
vilken kommun du bor i och om kommunen du bor i redan har en motsvarande 
gymnasieutbildning. På Europaskolan Strängnäs tar vi emot elever från hela Sverige.

Varifrån kommer era elever?
De flesta av skolans elever kommer från Södermanland. För närvarande är cirka ett 
trettiotal elever inackorderade i Strängnäs. Med öppet sinne får du snart nya kompisar 
– några kanske vänner för livet.

Vilka kan bo inackorderade på elevboende?
Har du långt hem? Då kan du välja att bo i Strängnäs. Europaskolan Strängnäs är 
ingen internatskola men vi erbjuder elevbostäder till förstaårselever.

Hur många elever går på skolan?
Omkring 480 elever.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss via vår reception: 
info@europaskolan.se eller 0152-33 11 00.

PENDLA ELLER BO I STRÄNGNÄS 

Bor du inte i Strängnäs? Ingen fara, Europaskolan Strängnäs har riksintag. Det betyder 
att vi tar emot elever från hela landet och att du har rätt att söka hit även om motsvarande 
utbildning finns i din hemkommun. Välj mellan att pendla till Strängnäs eller bo här som 
inackorderad. 

Europaskolan Strängnäs ligger centralt i Mälardalen, på pendlingsavstånd från flera 
orter. Om du väljer att pendla så får du resebidrag från din hemkommun. 

Vill du hellre bo i Strängnäs som inackorderad? Som förstaårselev är du välkommen att 
hyra rum i vårt elevboende. Vi är ingen internatskola men erbjuder denna möjlighet som 
ett alternativ till att pendla. Då kan du också söka inackorderingsbidrag från CSN.  

Våra elevbostäder har möblerade rum, tillgång till ett fullt utrustat kök samt frukost i 
matsalen i anslutning till boendet. Efter första året är du tillräckligt varm i kläderna för 
eget boende – kanske tillsammans med en skolkamrat. Det finns lägenheter som ”går i 
arv” mellan eleverna. Kontakta vår reception för mer information.
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BESÖK OSS

Välkommen att ta kontakt med oss på Europaskolan Strängnäs för att få svar på frågor 
om skolan och programmen. Ring eller mejla till vår reception. Du kan också prova på 
att vara ”Europaelev” under en skoldag. Vi ser fram emot att höra av dig!

Telefon reception: 0152-33 11 00
E-post: info@europaskolan.se
Adress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs 
Webbplats: www.europaskolan.se
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