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”Sundsgymnasiet ska vara en skola
där du får vara den du är och
utvecklas till den du vill bli.”
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Öppet Hus!

Välkommen att bli en av oss!
Vi hoppas att du och din framtid börjar på Sundsgymnasiet nästa höst.
Här arbetar elever och lärare tillsammans för en öppen, positiv och trygg
atmosfär. Här blir du betraktad som vuxen från den dag du kliver in,
med de rättigheter och de skyldigheter det innebär.

10 nov kl 17.00-20.00
26 jan kl 17.00-19.00
OBS! Förändringar kan ske
pga Covid-19. Besök skolans
hemsida inför ditt besök.

Välkommen!

Vara den du är
På Sunds möter du elever med olika intressen och bakgrund. Vad alla har gemensamt är att de är
studiemotiverade, har tydliga mål och en välkomnande och öppen inställning till studiekamrater,
personal och omvärld.
Det dagliga arbetet på skolan genomsyras av fem viktiga kompetenser för framtiden:

Öppen - Kunnig – Kreativ - Ansvarstagande - Kommunikativ
Dessa kompetenser är en förutsättning för att våra elever ska utvecklas både kunskapsmässigt och
personligt och för att vi tillsammans ska nå vår vision:

”Sundsgymnasiet ska vara en skola där du får vara den du är och utvecklas till den du vill bli.”
Nå dina mål
Sundsgymnasiet öppnar dörrarna mot vidare studier, mot resten av världen och banar väg för dina
drömmar om framtiden. Skolan har ett brett utbud av högskoleförberedande program och inriktningar och erbjuder också ett rikt utbud av fördjupningskurser som ger dig möjlighet att profilera
dina studier efter intresse och målsättning.
Vi har ständigt blickarna riktade mot samhället utanför skolan.
Under din studietid skapar vi en mångfald av utbyten, resor
och studiebesök och med ett nära samarbete med det lokala
näringslivet berikas din utbildning på olika sätt.
Varmt välkommen till oss!

Jonas Frankel, rektor
Sundsgymnasiet 3
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”För att du ska utvecklas
till den du vill bli.”
Våra elevkompetenser
framtidssäkrar din utbildning
Samtidigt som samhället blir mer digitaliserat och automatiserat vet vi att unika mänskliga kvaliteter och egenskaper
blir allt viktigare. Våra elevkompetenser är ett sätt att lyfta
fram grundläggande förmågor som även håller i en framtid.
Genom att utveckla dessa, skapas möjligheter för dig att
ta dig an framtidens utmaningar och förbereda dig för ett
framtida liv i ständig förändring.

Resurscentrum
Som elev får du en mentor som hjälper dig att lägga upp
dina studier så att du är väl förberedd för högskolestudier
och yrkesliv. För att förstärka den personliga hjälpen finns
även två resurscentra, vilka är bemannade med lärare som
har olika ämnesbehörigheter.

Internationella kontakter
På Sundsgymnasiet har du nära till Europa och världen.
Vi arbetar med att lyfta in internationella frågor i vårt
klassrum och det finns stora möjligheter att delta i våra
internationella språkutbyten eller åka på studieresor.

Entreprenörskap i alla program
Alla program på Sundsgymnasiet präglas av entreprenörskap. Det handlar om att utveckla de kompetenser som
är viktiga i arbetslivet idag – att kunna kommunicera,
ta vara på sin kreativitet, kunna förändras och lära.
Inom individuellt val kan du, oavsett program, alltid
välja kurser inom entreprenörskap och starta UF-företag.

Restauranger och caféer

Innehåll
Ekonomiprogrammet

6

Estetiska programmet

8

Idrottsutbildning
Golf/Ridsport/Segling

10

Naturvetenskapsprogrammet

14

Våra trivsamma restauranger och caféer på Borgen och
Tornet erbjuder tre olika lunchalternativ. I restaurangerna
serveras mat som till största del är ekologisk och kravmärkt.
I caféerna finns bland annat ekologiska drycker och
bakverk. Caféerna fungerar också som naturliga mötesplatser för elever och lärare.

Samhällsvetenskapsprogrammet 16

God studiemiljö

Förutom våra caféer finns biblioteket som har öppet
hela skoldagen. Här kan du studera med vänner och
läsa böcker och tidningar. Här finns även en företagshörna
och 3D-skrivare som stimulerar till nya idéer och initiativ.

Teknikprogrammet

20

Sunds i världen

12

UF - Unga företagare

19

Bli medlem i elevkåren

19		

Poängplaner

22
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Ida Andersson
Ekonomiprogrammet

”Det bästa med Sunds är att
det är en väldigt social skola.
Man lär känna massor av nya
kompisar och man får lov att
vara den man är. Relationen
mellan lärarna och eleverna
är mycket bra och avslappnad. Jag valde Sunds eftersom jag hade kompisar som
gick här som sa att skolan
var bra, och jag fick själv en
bra känsla efter att ha varit
på Öppet Hus. Efter skolan
vill jag först ut och resa ett
år men sen vill jag plugga
ekonomi på högskolan.”
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Ekonomiprogrammet
Förbereder dig för arbete inom näringslivet
Entreprenörskap präglar ekonomiprogrammet
och som elev på Sundsgymnasiet lär du dig att
arbeta i projektform, ta egna initiativ och kommunicera med olika organisationer och företag.
På ekonomiprogrammet är undervisningen och utbildningen
är nära kopplad till det lokala, regionala och globala nätverket vilket ger dig goda möjligheter i din framtida yrkesroll.
Du kan här välja mellan två olika inriktningar, ekonomi eller
juridik.

Entreprenörskapsprofil
Från och med läsåret 21/22 kan du även välja vår nya
entreprenörskapsprofil som även kommer att utgöra en
egen klass. Profilen kommer att ha en tydlig entreprenörskapsinriktning genom hela utbildningen.

Ekonomi
När du väljer ekonomisk inriktning har du möjlighet att
fördjupa dig inom antingen marknadsföring eller redovisning. Inom marknadsföring lär du dig analysera hur företag
marknadsför sig och olika strategier för att bygga kundrelationer och varumärke. Du får lösa case som är kopplade till
verkligheten där vi använder teorier och begrepp inom marknadsföringen. Vi har gäster från näringslivet, gör studiebesök
på arbetsplatser och samarbetar med dem i olika projekt. Du
lär dig om de lagar som styr marknadsföringens område. Stor
vikt läggs på Content Marketing och internationell marknadsföring. Etik och hållbar utveckling är också viktiga bitar
som följer oss i kursens olika delar.

Väljer du redovisning ska du gilla siffror och förstå dess betydelse för styrningen av ett företag. Förutom löpande bokföring lär du dig att ställa upp resultat- och balansräkningar
i bokslut och årsredovisningar. Du lär dig beskattning och
skatteplanering, att räkna på nyckeltal och kassaflöden, och
utifrån dem göra enkla analyser av ett företag. Vi tittar även
på något bokföringsprogram och tillämpar vissa delar av
kurserna i Excel med olika uträkningar. Vi genomför olika
projekt och studiebesök och har föreläsare från näringslivet.

Juridik
På den juridiska inriktningen får du möjlighet till fördjupade kunskaper i de lagar och regler som gäller både dig som
privatperson och inom affärslivet. Du får lära dig både det
viktigaste innehållet i några av lagarna, hur de ska användas
och hur du ska kunna hitta bland alla lagar. I undervisningen ingår moment som att göra studiebesök vid en domstolsförhandling, rättegångsspel där du får pröva på någon roll
i en domstolsförhandling samt projekt mellan de juridiska
kurserna och andra fördjupningskurser så som psykologi och
filosofi. Den juridiska inriktningen gör dig väl förberedd
oavsett om du vill läsa juridik på universitetet, arbeta som
juristassistent eller tänker dig en framtid som företagare.
Lär dig driva ett eget företag
På ekonomiprogrammet driver samtliga elever ett UF-företag under ett läsår. Detta innebär att ni skapar en affärsidé
som ni sedan utvecklar, marknadsför och driver på riktigt.
Här omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiken
genom att vara kreativ, kunnig och ta eget ansvar.
Som UF-företagare är du en del av Sunds UF, läs mer om
detta på sidan 19.
Sundsgymnasiet
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Alma Ljunggren
Estetiska programmet

”Det bästa med Sunds är att det är en seriös
skola med personal som bryr sig om sina elever.
Jag tycker att jag utvecklats väldigt mycket
under dessa år. Jag älskar även skolmaten!
Jag valde Sunds eftersom det ligger nära mitt
hem och för att jag hört många som varit nöjda,
särskilt med estetiska linjen som jag går.
Jag vill helst fortsätta att ägna mig
åt musiken i framtiden.”
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Du kan även välja
Naturvetenskapseller Samhällsvetenskapsprogrammet med
musikinriktning.

Estetiska programmet
Förbereder dig för både högskola och att stå på scen
För dig som älskar musik och kanske siktar på
en karriär som musiker. Estetiska programmet
förbereder dig för fortsatta musikstudier och
ger dig högskolebehörighet.
På estetiska programmet har du också möjlighet att fortsätta med ditt moderna språk, välja mer matematik, naturkunskap och engelska. Här är valmöjligheterna stora.
Hos oss är du redan från din första dag i skolan en självklar del i den gemensamma konsertverksamheten.
Vi lägger stor vikt vid att varje enskild elev ska få möjlighet att utveckla en säkerhet både som solist och i grupp.
Vårt namn On Stage beskriver vårt motto och den
arbetsmodell som motiverar till lust och lärande. Vi har
ofta projekt där elever från alla årskurser medverkar.

Plats på scen - vår styrka!
Ensemble, enskild undervisning och massor av konserter.
Alla estetelever har ensembleundervisning två-tre gånger
per vecka samt enskild undervisning på två instrument
redan i årskurs 1. Att spela inför publik är för oss en
självklarhet. Vi genomför ett antal konserter varje termin.
Aktiv träning i sceniskt agerande och publikkontakt har
lika högt värde som din musikaliska färdighet. Ditt självförtroende stärks genom att kunna agera inför publik både
på scen och i klassrummet.
Med fokus på den personliga utvecklingen som ensemblemusiker och instrumentalist/sångare ökar självförtroendet och så även verktygen för att utforska och hitta din
personliga stil i musiken. Vi arbetar med professionell
utrustning och ger dig en helhetssyn på dagens musikproduktioner och inspelningsteknik.
Studenter som tidigare gått hos oss är idag verksamma
som musiker, musiklärare och låtskrivare, men även
inom andra yrken som jurist, tandläkare och polis.
Vi erbjuder dig en gymnasieutbildning med breda
valmöjligheter för fortsatta studier på universitet och
högskola.

Sundsgymnasiet
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Hanny Landgren
Idrottsutbildning Häst

”Det bästa med Sunds är att jag

Truls Andersson
Idrottsprogrammet Golf

kan kombinera min sport och skola
- att kunna träna för flera kompetenta tränare och utveckla min
ridning till den nivå jag vill, utan att
behöva oroa mig för att jag inte får
tid för mina övriga studier. Jag valde
att söka till Sunds då det passade
mig perfekt och visste att det var
en bra skola. Min tanke är att plugga
vidare direkt efter gymnasiet. Som
det ser ut nu vill jag studera kriminologi.”

”Det jag gillar med Sunds är att vi är
många som satsar på samma sport
och att vi har riktigt bra lärare som
verkligen tar hänsyn till ens idrott.
Efter att varit runt på olika uttagningar för olika golfgymnasium kände
jag att Sundsgymnasiet var det som
passade mig. Sundsgymnasiet har
också bäst förutsättningar, med en
lång säsong och riktigt bra banor av
olika karaktär. Efter gymnasiet vill jag
plugga vidare på college i USA, helst
på Oklahoma State University.”

Amanda Girdo
Ekonomiprogrammet
Idrottsprofil Padel

”Det bästa med att läsa på Sunds är
definitivt alla kompisar man träffar
dagligen. Det är en väldigt social skola,
man träffar alltid någon man kan umgås
med. Eftersom jag spelade golf innan
valde jag Sunds främst för golflinjens
skull. Jag hade även hört mycket bra
om skolan från tidigare elever. Mina
planer efter gymnasiet lutar åt att
jag ska flytta till Spanien för att kunna
satsa på min padelkarriär fullt ut.”

Idrottsprofil EK, NA
Vi erbjuder även ekonomiprogrammet och naturvetenskapliga programmet med idrottsprofil. Profilen vänder sig till
dig som vill kunna kombinera studierna med din idrott.
Du har en god kontakt med din idrottsförening och tränare
och har ett ledarskapsuppdrag inom din idrott, samt ett
långsiktigt ambitiöst mål med ditt idrottande. Vi ger dig
möjlighet att både träna och ha teoripass under skoldagen.
Idrottsprofilseleverna har extra utrymme för idrott på
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schemat i årskurs 1 och 2 medan de i årskurs 3 läser enligt
vanligt schema, utan extra utrymme för idrott. Idrotterna golf och ridsport går inte att söka inom profilen.
Inom både Profilen och NIU-utbildningarna (Golf och
Ridsport) är de individuella valen (I-valen) dedikerade till
idrottskurser. Detta innebär att man får ansöka om utökat
program om man vill läsa kurser som ger extra meritpoäng, vilket sker genom prövning.

Foto: Jesus Renedo

Obs! Sista anmälningsdag till Idrottsutbildningen och Idrottsprofilen är den 1 december 2020.

Idrottsutbildning Golf/Ridsport/Segling
Nationellt godkänd idrottsutbildning
Idrottsutbildningen på Sundsgymnasiet är auktoriserad av Skolverket och specialförbunden inom
ridsport och golf. Målet är att ge dig de kunskaper
och färdigheter i idrott som krävs för resultat på
elitnivå.
Ett annat viktigt mål är att ge dig kunskap om idrottens
historia och ursprung och förklara vikten av att följa
idrottens etik och moral. När du studerar på idrottsutbildningen väljer du om du vill läsa Ekonomiprogrammet
(med inriktning ekonomi) eller Naturvetenskapsprogrammet (med inriktning naturvetenskap).

Golf
Basen för Sundsgymnasiets idrottsutbildning är Vellinge GK
samt Ljunghusens GK. Som elev har du ”fritt spel under
skoltid” på Vellinge GK, Ljunghusens GK, Falsterbo GK
samt Flommens GK. Undervisningen på Golfprogrammet
syftar till att öka och fördjupa dina kunskaper om människan
i fysisk aktivitet. Tonvikten ligger på ökade kunskaper om
och kring din golf samt fördjupade kunskaper i tävlings- och
träningslära.
I årskurs 3 gör vi en studieresa till St Andrews, Skottland.
Under denna resa spelar vi matcher mot diverse universitet
och college.

Ridsport
Ridsportsutbildningen är förlagd till Åkarpsgården i Vellinge.
Grundtanken är att du ska kunna satsa både på den teoretiska
utbildningen och på hästsport med tävlingsinriktning.
Sundsgymnasiet erbjuder ett program med komplett foderlära, tränings- och ridlära samt idrottspsykologi.
I årskurs 3 gör vi en studieresa till exempelvis ett känt tävlingsstall, stuteri eller besöker en stor hästtävling i Europa.

Som elev på idrottsutbildningen
får du träna fritt på Formtoppen
i Höllviken och Skanör.

Segling
Höstterminen 2021 startar det nya seglargymnasiet med
inriktning på foilande klasser. Utbildningen sker i samarbete med Svenska Seglarförbundet med målet att erbjuda
en utvecklande utbildningsmiljö för framtidens OS-seglare.
Utbildningen ger dig en möjlighet att kombinera seglingsträning med gymnasiestudier. Du får grundläggande
kunskaper inom idrott i ämnet tränings- och tävlingslära
men också möjlighet att i både teoretiskt och praktiskt utveckla dina seglingsfärdigheter i kitefoil, windfoil och andra
foilande klasser.
Sundsgymnasiet
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			 i

världen

Lockar utlandsstudier är Sundsgymnasiet
något för dig – vi har ett välfungerande
samarbete med Svenska skolan i London,
Madrid och Paris där du kan ansöka om
att studera en utbytestermin.

Även om du inte kommer att studera utomlands får du möjlighet att delta i studieresor
och olika projekt. I projektet Shakespeare kan du och dina kamrater vinna en studieresa till
London, där du får mer kunskap om Shakespeares författarskap. I kursen Marinbiologi åker
vi varje år till Svalbard och studerar samspelet mellan naturen och människan. Och går du på
ekonomiprogrammet har du möjlighet att åka till New York och i migrationens fotspår följa
de européer som landsteg på kontinenten för drygt 100 år sedan.Varje år åker vi dessutom
med elever till Nairobi, Kenya och deltar i världens näst största FN-rollspel.
Vi har ett globalt förhållningssätt och lägger grunden för en livslång nyfikenhet kring frågor
som rör miljö, samhälle, teknik och kultur.
Hos oss på Sunds är verkligen ”hela världen din spelplan”.

12

Sundsgymnasiet

Klas Bergqvist
Studerade i London
Hur var det att studera i London?
– Att studera i London var magiskt.Vardagliga saker blev
roliga som att åka till skolan, plugga och gymma. Nästan
alla var i samma sits. De hade åkt dit och kände i princip
ingen sedan tidigare, så alla tvingades prata och lära känna
varandra, och de man lärde känna bäst spenderade man
fyra månader ihop med från morgon till kväll.

Varför sökte du hit?
– Jag ville testa på en helt ny vardag någon helt annanstans
i världen. Det var även en känsla av frihet att inte ha
föräldrar som säger åt en vad man ska göra. Även möjligheten att kunna gå och se fotbollsmatcher i världsklass
varje helg lockade.

Vilken är den största skillnaden mellan att
studera i London och Vellinge?
– Största skillnaden är att man inte kände någon sedan
tidigare. När man började Sunds i ettan visste man vem
många var, allt var bekant. I London var allt nytt.Vissa
lärare pratade engelska, andra svenska.

Fabian Nilsson
FN-rollspel i Kenya
Vad är FN-rollspelen?
– FN-rollspelet vi deltog i var likt ”riktiga” FN. Man blev
tilldelad ett land som man skulle representera och en
representant från detta land satt i de olika utskotten.
Jag satt som representant för Singapore i miljöutskottet.
I de olika utskotten diskuterade man under dagarna olika
resolutioner och man röstade sedan om resolutionen
skulle gå igenom eller ej.

Varför fick just du åka till Kenya?
– För att ansöka måste man först skicka in ett personligt
brev på engelska. Lärarna väljer sedan vem de anser vara
lämplig att få resa, och jag var en av dessa, vilket gjorde
att jag fick chansen att åka.

Vad var det bästa med att få åka?
– Det bästa med att få åka skulle jag säga var hela
upplevelsen jag fick genom hela resan, från att diskutera
miljöfrågor i FN:s lokaler i Nairobi till att åka på safari
och få ta del av en annan kultur. Samtidigt fick jag många
nya vänner och fina minnen.

Sundsgymnasiet
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Eric Ulesköld Naturvetenskapsprogrammet
”Det bästa med Sunds är alla engagerade pedagoger.
De bryr sig verkligen om en och ser varje elev som enskild
individ och hjälper dem utifrån deras förmågor och individuella mål. Det är också bra att alla elever har tillgång till
ett resurscenter under skoldagarna. Dit brukar jag gå för att
plugga matte eller bara om jag behöver hjälp med läxan.”
14 Sundsgymnasiet

Fördjupningskurser
läsåret 2021-2022
Inför årskurs tre ska du välja två fördjupningskurser inom naturvetenskaplig specialisering,
exempelvis:
Astronomi
I astronomi kursen studeras hur jorden integrerar med solen och de andra planeterna.
Vi ”beger” oss ut i yttre rymden där du får
lära dig om galaxer, nebulosor och svarat hål.
Vi berör också rymdfärder, vetenskapshistoria,
teleskop och utomjordiskt liv.

Naturvetenskapsprogrammet
Förbereder dig för vidare studier
På naturvetenskapsprogrammet förbereder vi dig för vidare studier
både inom det naturvetenskapliga och det tekniska området.
Du kommer under din utbildning att få utveckla din förmåga att
självständigt planera, genomföra och analysera experiment samt
göra fältstudier och delta i studieresor och internationella projekt.

Inriktning Naturvetenskap
Tycker du att matematik, biologi,
fysik och kemi är intressanta ämnen?
Då är naturvetenskapsprogrammet något för dig. Du kommer att
använda naturvetenskapliga metoder,
vilket kommer att stärka din förmåga
till logiskt tänkande och problemlösning samt förbereda dig för studier
på universitet och högskola.

Inriktning Musik
Är du en blivande naturvetare som
älskar musik? Om du väljer musikinriktningen får du möjlighet att
kombinera naturvetenskapliga studier
med musikinriktade kurser. På så vis
breddar du din utbildning och kan

odla ditt musikintresse samtidigt som
du sedan har möjlighet att studera
vidare på universitet eller högskola.
Det grundläggande i din utbildning
är de naturvetenskapliga ämnena som
du läser tillsammans med dina klass
kamrater från naturvetenskapsprogrammet.
Musikämnena läser du tillsammans
med elever från det estetiska programmet och elever från samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning
musik.
Oavsett vilken inriktning du väljer
kommer du att få välja bland olika
fördjupningar som astronomi,
bioteknik, marinbiologi, matematik
och programmering.

Bioteknik
Kursen berör i huvudsak olika tekniker att
analysera och modiﬁera DNA eller protein
i levande organismer och ger en orientering
i medicinsk teknik och forskning, liksom
i modern kriminalteknik. Vi tar även upp
det senaste inom forskning, till exempel om
stamceller.
Marinbiologi
I kursen kommer vi att undersöka havens
olika ekosystem samt bekanta oss med deras
invånare. Vi fokuserar på växt- och
djurlivet i framför allt Östersjön men också i
andra världshav. I kursen ingår även en längre
experimentell studie i grupp av havslevande
djur.
Matematik 5
Kursen Matematik 5 handlar mycket om
diskret matematik som bygger på heltal. Du får
också lära dig att ställa upp och tolka så kallade
differentialekvationer. De används i matematiska modeller för vattenﬂöde och smittspridning.
Matematik specialisering
Detta är den mest avancerade matematikkursen på gymnasiet och är direkt högskoleförberedande. Du får lära dig mer om derivata och
integralberäkningar och får till exempel lära
dig hur man gör en Mac Laurinutveckling och
partiell integration.
Näringslära
Näringslära är ett tvärvetenskapligt ämnesområde där kostvanor, näringsbehov och hälsa
behandlas. Du kommer lära dig om naturvetenskapens betydelse för individ och samhälle.
Källkritisk granska, tolka och värdera information från olika medier och källor.
Programmering
Programmeringskurserna är viktiga för att
förstå hur datorn fungerar och nödvändig om
du vill utnyttja datorns fulla kapacitet. Du
kommer att träna din förmåga att analysera
konsekvenserna av programmeringens betydelse för individ, samhälle och teknisk utveckling utifrån hållbarhet, etik och genus.
Sundsgymnasiet
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Raida Biberic
Samhällsprogrammet

”Det bästa med Sunds
är lärarna, på det sätt de
lär ut och de uppgifter
man får. De ställer väldigt
höga krav på oss elever,
vilket är bra!
Jag började först på en
annan skola men kände
efter ett tag att jag ville
byta. Jag hade hört att
Sunds var bra från flera
personer så därför sökte
jag hit. Efter gymnasiet
vill jag gärna läsa statsvetenskap i Malmö för
att sedan kunna jobba
med samhällsfrågor.”
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Samhällsvetenskapsprogrammet
För dig som vill påverka samhället och framtiden
Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig för vidare studier inom samhällsoch beteendevetenskap samt humaniora. I utbildningen behandlas även mediernas
och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter.

Inriktning
Samhällsvetenskap

Inriktning
Beteendevetenskap

Här har du möjlighet att fördjupa dig i och diskutera
samma frågor som presidenter och statsministrar försöker
lösa. Tillsammans med nyfikna klasskompisar och kunniga lärare arbetar du aktivt med internationella frågor
och deltar i samhällsprogrammets stora FN-rollspel.

Hos oss får du kunskap om hur människan fungerar
som individ, i grupp och hur vi samspelar med varandra.
Dessa kunskaper hjälper dig att möta en värld där förmågan att samverka med andra blir allt viktigare.

Du studerar samhället ur ett historiskt, politiskt, socialt,
kulturellt, lokalt och globalt perspektiv.

Om du har funderingar på att exempelvis bli psykolog,
polis, lärare, jurist eller kurator är detta den perfekta
inriktningen för dig.

Tack vare vårt rika internationella kontaktnät har vi rest
med våra elever till en rad olika länder både i och utanför
Europa. Just nu har du möjlighet att delta i ett stort internationellt FN-rollspel i Kenya, East African Model UN.

Du kommer bland annat att få fördjupa dig i ledarskap,
psykologi och kommunikation. Vi har varierande arbets
former då vi blandar föreläsningar med upplevelser,
rollspel och diskussioner.

Lockar utlandsstudier är samhällsprogrammet något för
dig. Vi har ett väl fungerande samarbete med Svenska
skolan i Madrid, London och Paris.

Efter din gymnasieutbildning kommer du att vara
mycket väl förberedd inför universitets- och högskolestudier. Inriktning beteendevetenskap är för dig som vill
göra skillnad i framtiden och vara med om att skapa ett
mänskligare samhälle.

Sundsgymnasiet
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Inriktning media

Inriktning musik

Funderar du på att bli medieproducent och gillar kreativt
arbete med eget ansvar? Då är detta en inriktning för dig.

Är du en blivande samhällsvetare som älskar musik?
Här får du möjlighet att kombinera samhällsvetenskapliga
studier, inriktning beteende, med musikinriktade kurser.
På så vis får du en bred utbildning och kan samtidigt odla
ditt musikintresse

Vi arbetar med poddar, film, fotografering och magasin.
Dina teoretiska kunskaper tillämpar du praktiskt, från idé
till publicerad produktion.
Du lär dig förstå och använda bild, text och ljud som ett
redskap för att berätta historier och förmedla budskap till
olika målgrupper. Vi arbetar med att skriva manus och
produktionsplaner, redigera foto och film samt arbeta med
layout och grafisk design. Exempel på kursmoment är kortfilmer, poddar, logotyp-design, magasin och förpackningsdesign. Du får lära dig Adobe-program såsom Photoshop,
Illustrator, Premiere, InDesign och After Effects samt att
publicera dina produktioner online.
Samhällsprogrammet med inriktning media, information
och kommunikation ger dig en bred bas att söka vidare
på. Du kommer att utveckla din kreativitet, din kommunikationsförmåga och får möjlighet att omsätta egna idéer
i praktisk handling. Du kan till exempel söka vidare till
journalist-, grafisk design-, film- och fotoutbildningar.
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Det grundläggande i din utbildning är de samhällsvetenskapliga ämnena som du läser tillsammans med dina
klasskamrater från samhällsprogrammet.

Lär dig driva ett

eget företag
Är du kreativ och vill förverkliga egna idéer?
Oavsett vilket program du väljer, har du, tillsammans
med andra elever på Sundsgymnasiet, en möjlighet
att under ett år starta och driva ett UF-företag
(Ung Företagsamhet).
Under ett lärorikt år deltar du i mässor och tävlingar
med ditt företag och får träffa andra unga entreprenörer
från hela landet. SUnds UF har även ett nära samarbete
med näringslivet och olika interaktioner sker i samband
med UF-året.
Del av SUNDS UF
Tillsammans – Dela – Innovation  
På Sundsgymnasiet har vi samlat vår UF-verksamhet
under en gemensam flagg som vi kallar Sunds UF.
Du samarbetar tillsammans med lärare och elever över
programmen, delar kunskap och erfarenheter för att
skapa innovation i ditt företagande.  
Under detta lärorika år deltar du med ditt företag på
mässor och tävlingar och ges möjlighet att träffa
andra unga entreprenörer från hela landet.

Hur är det att driva ett företag?
”Att driva ett företag är både roligt och givande.”
”En möjlighet att skapa min egna väg i samhället.”
”Man får testa ”verkligheten”, inte bara sitta i skolan.”
”Jag lär mig hantera pengar.”

Bli medlem i

elevkåren

”För att skapa den gemenskap som vi så ofta pratar
om på Sundsgymnasiet krävs det att alla engagerar
sig. Ett av våra viktigaste sätt för att skapa denna
gemenskap är elevkåren. Sunds Elevkår syftar till att
skapa just gemenskap och att förgylla skoltiden.
Elevkåren drivs och påverkas av Sunds elever och
omfattar alla elever på skolan som frivilligt väljer att
bli medlem. Att vara med i elevkåren är kostnadsfritt och innebär endast positiva saker; man får ta
del av evenemang och får vara med och påverka sin
tid i skolan.
Det är elevkårsstyrelsen som ansvarar för evenemangen under åren. Till sin hjälp finns tre utskott
som specialiserar sig på olika områden; Sportutskottet, Sunds Sharks, Sundspinglorna och Sunds Festsocietet. Tillsammans håller de i olika evenemang, som
Sunds poängjakt, turneringar, fester och annat.
Om man vill engagera sig mer kan man gå med i
elevkårsstyrelsen eller i styrelserna för utskotten.
Det finns även möjlighet att starta ett eget utskott
om man skulle vilja.”
Elevkåren

Sundsgymnasiet
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Antonio Krsoski Teknikprogrammet
”Det bästa med att läsa på Sunds är att komma bort från
stadslivet och lära känna nya vänner från andra delar av
Skåne. Det är också hur pedagogiska alla lärare är, bemötandet av personal och elever, och hur jag som person har
kunnat utvecklas till den person jag vill vara. Som Malmöbo
så kändes Sundsgymnasiet som en bra möjlighet att komma
bort från allt i stan. Nästan som att börja om på nytt.
Efter studenten som den stereotypiska teknikaren så är
det ju obligatoriskt att söka till LTH, antingen ingenjör
elektroteknik eller ingenjör datateknik.”
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Inriktning Informationsoch medieteknik
Här samlas elever som är intresserade
av datorer, teknik, matematik och
att arbeta i projektform. Teori varvas
med praktik. Du får lära dig mer om
IT och bli duktig på webbutveckling,
programmering och datorteknik.
Välj mellan ett spår med fokus på
praktiskt arbete med hård- och mjukvara eller ett spår mot högre studier
på universitet eller högskola.

Teknikprogrammet
Teori varvas med praktiska inslag

En stor del av undervisningen på teknikprogrammet är i projektform och lärarna arbetar ämnesövergripande. Entreprenöriellt
lärande präglar undervisningen i de gymnasiegemensamma
ämnena. Dessutom läser du speciella entreprenörskapskurser.

Inriktning Samhällsbyggande och miljö (Arkitektur)
Här får du fördjupa dig i byggnadskonst och design.
Denna inriktning ger kunskaper om
och färdigheter i samhällsbyggande,
miljö och arkitektur. Den behandlar
byggande och miljöfrågor ur ett brett
perspektiv, såväl ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.
Programmet riktar sig till dig som är
intresserad av arkitektur, teknik, matematik och att arbeta i projektform.
Välj mellan ett spår mot praktiskt
arbete med modeller, både digitalt
och analogt, eller ett spår mot högre
studier på universitet eller högskola.

”Här får du fördjupa
dig i byggnadskonst
och design.”

• Arkitektur och design
Genom detta val får du kunskap inom
design, inredningsarkitektur och form.
Du får fördjupa dig inom färger, möbler och skapande. Tillsammans med
de kurser som ingår i programmet ger
detta val dig en bra grund att stå på
inför studier inom arkitektur, design
och inredningsarkitektur.

• Arkitektur mot
ingenjörsstudier
Förutom inriktningkurserna mot
arkitektur och samhällsbyggnad får
du genom detta val kurser som tar dig
mot högskole- och universitetsstudier.
Du fördjupar dig inom matematik och
fysik samt får tillgång till kurser som
kan ge dig meritpoäng.

• Informations- och
kommunikationsteknik
Förutom inriktningkurserna mot
programmering, webbutveckling och
datorteknik fördjupar du genom detta
val dina kunskaper inom kommunikation genom digitala medier. Du lär
dig kommunicera med ett nytt språk
genom programmeringen men även
genom bild, text och film.

• Informationsteknik
mot ingenjörsstudier
Förutom inriktningkurserna mot
programmering, webbutveckling och
datorteknik får du genom detta val
kurser som tar dig mot högskole- och
universitetsstudier. Du fördjupar dig
inom matematik och fysik samt får
tillgång till kurser som kan ge dig
meritpoäng.
Välj mellan ett spår med fokus på
praktiskt arbete med hård- och mjukvara eller ett spår mot högre studier
på universitet eller högskola.

”I årskurs ett ingår
ett projekt i samarbete
med Lunds Tekniska
Högskola.”

Sundsgymnasiet
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Poängplaner 2021/2022
Estetiska programmet

Ekonomiprogrammet
Poäng
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5-6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b, 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska/SVA 1-3

1250
200
100
100
200
100
50
100
100
300

Programgemensamma ämnen 350

Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1
Individuellt val
Gymnasiearbete

INRIKTNING EKONOMI

100
100
100
50
200*
100
300

Programfördjupning
Marketing/Marknadsföring
eller Controller

300
300
300

100
100
100

Profil Entreprenörskap
Programfördjupning
400
(ersätter ovan)
Entreprenörskap
100
Ledarskap och organisation
100
Grafisk kommunikation eller
Engelska 7
100
Affärsjuridik eller Företagsekonomi specialisering
100
INRIKTNING JURIDIK
Inriktningsämnen
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a

150
100
50

Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

Inriktningsämnen
Ensemble med körsång
Instrument/sång
Gehörs- och musiklära 1

400
200
100
100

Programfördjupning
Ensemble 2 (del 1)
Musikproduktion 1
Musikproduktion 2 alt
Instrument/sång 2

500
100
100

Samt
Rytmik
Ensemble 2 (del 2)
Alternativt
Moderna språk
Matematik 2
Totalt

300
50
100
100
50

2500

PROFIL IDROTT
* Individuellt val 200 p ersätts med
Idrott specialisering 1-2

Sundsgymnasiet

100
100
100
100
2500

Naturvetenskapsprogrammet
Poäng
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5-6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c, 2c, 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/SVA 1-3

1150
200
100
100
300
50
100
300

Programgemensamma ämnen 450

Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk 1

100
150
100
100

Individuellt val
Gymnasiearbete

200*
100

INRIKTNING NATURVETENSKAP
Inriktningsämnen
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

400
100
100
100
100

Programfördjupning
200
Naturvetenskaplig specialisering,
till exempel Bioteknik/Marinbiologi/
Matematik 5/Matematik specialisering/
Näringslära/Programmering
INRIKTNING MUSIK

Inriktningsämnen		
Kemi 2/Fysik 2/Biologi 2
Matematik 4
Instrument/sång 		

Programfördjupning
Ensemble med kör
Gehörs- och musiklära 1
Totalt

300
100
100
100

300
200
100

2500

Profil Idrott
* Individuellt val 200 p ersätts med
Idrott specialisering 1-2

Idrottsutbildning

Poäng

Gymnasiegemensamma
ämnen
EK 1250 / NA 1150
Engelska 5-6
200
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1b, 2b (EK)
200
Matematik 1c, 2c, 3c (NA)
300
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Samhällskunskap 2 (EK)
100
Naturkunskap 1b (EK)
100
Svenska/SVA 1-3
300
Gymnasiearbete
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100

100

Programfördjupning
300
Entreprenörskap & företagande 100
Företagsekonomi 2
100
Matematik 3 alt. Retorik
100
Totalt

1150
200
100
100
100
100
100
50
100
300

Programgemensamma
ämnen
Estetisk kommunikation
Konst och kultur

INRIKTNING MUSIK

Inriktningsämnen
Entreprenörsskap och
företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

* Individuellt val

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5-6
Historia 1b
Historia 2 b - kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/SVA 1-3

Poäng

100

INRIKTNING EKONOMI

Programgemensamma ämnen 350

Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1

Inriktningsämnen
Entreprenörsskap och
företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3

100
100
100
50
300
100
100
100

Programfördjupning
500
Idrott specialisering 1-3
300
Tävlings- och träningslära 1-2 200

Teknikprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5-6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b, 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/SVA 1-3
Programgemensamma
ämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Individuellt val
Gymnasiearbete
INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP

Poäng
1150
200
100
100
200
100
50
100
300
300
50
200
50
200
100

Inriktningsämnen
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2-3

450
100
100
50
200

Programfördjupning
Internationella relationer
Entreprenörskap
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

300
100
100
100

INRIKTNING
BETEENDEVETENSKAP

Inriktningsämnen
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi
Programfördjupning
Humanistisk-samhällsvetenskaplig specialisering
Kriminologi
Etnicitet och kulturmöten

Inriktningsämnen
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

100
150
100
100
400
100
100
100
100

Programfördjupning
500
Idrott specialisering 1-3
300
Tävlings- och träningslära 1-2 200
Totalt

2500

1100
200
50
100
300
50
100
300

Inriktningsämnen
Journalistik, reklam
& information 1
Medieproduktion 1
Journalistik, reklam
och information 2
Psykologi 2

350

INRIKTNING INFORMATIONSOCH MEDIETEKNIK

Programfördjupning
Film och TV-produktion 1
Fotografisk bild 1
Grafisk kommunikation 1
Medieproduktion 2

400
100
100
100
100

INRIKTNING MEDIER,
INFORMATION OCH
KOMMUNIKATION

INRIKTNING MUSIK

Totalt

Biologi 1
Fysik 1
Kemi 1
Moderna språk

300

Poäng

Programgemensamma ämnen 400
Fysik 1
150
Kemi 1
100
Teknik 1
150

Programfördjupning
Ensemble med kör
Gehörs- och musiklära 1

Programgemensamma ämnen 450

450
100
100
50
100
100

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5-6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c, 2c, 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/SVA 1-3

100
100
100

Inriktningsämnen
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Instrument/sång

INRIKTNING NATURVETENSKAP

Poäng

100
100
100
50

450
100
100
50
100
100
300
200
100

2500

Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

Inriktningsämnen
Dator- och nätverksteknik
Programmering 1
Webbutveckling 1
Programfördjupning

300
100
100
100
400

Information och kommunikationsteknik
Entreprenörskap
100
Digitalt skapande
100
Webbserverprogrammering
100
Programmering 2
100
Alternativt:

Informationsteknik mot ingenjörsstudier
Fysik 2
100
Matematik 4
100
Matematik 5
100
Matematik specialisering
100
Totalt

2500

INRIKTNING SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ
ARKITEKTUR OCH DESIGN
Inriktningsämnen
Arkitektur hus
Hållbart samhälle
Byggnadsverk

300
100
100
100

Programfördjupning

400

Arkitektur och design
Entreprenörskap
Design 1
Form
Arkitekt rum

100
100
100
100

Arkitektur mot ingenjörsstudier
Fysik 2
Matematik 4
Matematik 5
Matematik specialisering

100
100
100
100

Alternativt:

Totalt

2500
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Datum att notera:
2020
10 nov
		

Öppet hus på Sundsgymnasiet kl 17.00-20.00

		

Obs! Förändringar kan ske pga Covid-19.
Besök skolans hemsida inför ditt besök.

I dec

Sista ansökningsdag till Golf/Ridsport/Segling/Idrottsprofil

2021
15 jan
26 jan
		

Ansökningswebben öppnas: www.skanegy.se
Öppet hus på Sundsgymnasiet kl 17.00-19.00

		

Obs! Förändringar kan ske pga Covid-19.
Besök skolans hemsida inför ditt besök.

15 feb
Sista ansökningsdag
25 apr-15 maj Ansökningswebben öppen för omval
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