
Färgsättning 
rött
svart
vill
grågrön
grått

Känsla i bild, budskap och form
Glädje
Gemenskap
Samarbete
Du blir sedd
Växtkraft
Ljus
Postitiv framtidssyn
Hopp
Mångfald

Vita sidor i basen

Sid 1: Utfallande bild med människor utomhus
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Gustavsbergs 
gymnasium

Gustavsbergs gymnasium, G2, är skolan att 
växa i! Skolan ligger i den tidigare badkars-
fabrikens lokaler mitt i de nybyggda Porslins-

kvarteren i Gustavsberg. Vi är en liten, trygg, 
kommunal skola som sätter dig och din kunskaps-
utveckling i centrum. Här studerar ungefär 300 elever 
varav hälften kommer från Värmdö kommun och 
resten är från hela stockholmsregionen. 
På G2 får du vänner från hela världen.

Vi satsar på en bra studiemiljö med fräscha lokaler och 
modern teknik i klassrummen. Alla lärare på skolan har 
lärarlegitimation och är engagerade i eleverna och i sina 
ämnen. Vi har heltidsmentorer så att eleverna ges 
bra individuell stöttning och får mer tid med lärarna i 
undervisningen. Vår studio är öppen flera dagar i 
veckan för dig som behöver stöttning för att nå dina mål.
 
G2 erbjuder såväl högskoleförberedande som 
yrkesprogram. De två högskoleförberedande 
programmen är Samhällsvetenskapsprogrammet och 
Naturvetenskapsprogrammet. De tre yrkes-
programmen är Barn- och fritidsprogrammet, 
Vård och omsorgsprogrammet samt 
Hantverksprogrammet frisör/stylist.

Inom yrkesprogrammen ges du möjlighet att läsa in 
grundläggande högskolebehörighet.

Vi lägger stor vikt vid förmågan att omsätta teoretiska 
kunskaper i praktiken på samtliga program.
För oss på G2 är den positiva öppna stämningen 
viktig. Om du trivs och känner att du blir sedd, 
kommer du nå bättre resultat. 

G2 är en skola att växa i!

Våra program 
• Samhällsvetenskapsprogrammet 

• Naturvetenskapsprogrammet

• Vård- & omsorgsprogrammet

• Barn- & fritidsprogrammet

• Hantverksprogrammet frisör/stylist

• Introduktionsprogrammet



”Ta initiativ och omsätta 
idéer till praktisk handling” 

Samhällsvetenskaps-
programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig 
som vill förstå världen och studera vidare 
på universitet och högskola.

På utbildningen utvecklar du dina kunskaper om 
samhällsförhållanden i Sverige och världen. 
Du lär dig om hur individen och samhället 

samspelar och hur människans livsvillkor har 

Samhällsvetenskaplig inriktning
Beteendevetenskaplig inriktning

förändrats under historien. Du studerar samhällets 
strukturer, verksamheter och funktioner. 
Du får reflektera över frågor om demokrati, 
kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur 
ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

På samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du ett 
vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär 

dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och 
urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, 
sovrar och bearbetar information med källkritiska 
metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara 
kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, 
ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

På samhällsvetenskapsprogrammet läser du, utöver 
de gymnasiegemensamma ämnena, karaktärsämnena 
filosofi, moderna språk och psykologi.

Unikt på G2 är att du fördjupar dig i olika miljö- och 
samhällsfrågor. Du läser kursen Politik och hållbar 
utveckling där du utforskar politikens möjligheter att 
lösa vår tids klimat- och miljöfrågor. För oss är det 
viktigt att du lär dig hur du kan påverka samhället 
omkring dig, varför vi bland annat deltar i Ungdomens 
riksdag. Du läser också Samhällsvetenskaplig speciali-
sering där du fördjupar dina kunskaper om Europa.

Våra inriktningar:
Samhällsvetenskaplig inriktning
Väljer du en samhällsvetenskaplig inriktning, breddar 
och fördjupar du dina kunskaper i geografi, 
historia, religion och samhällskunskap. Du studerar 
olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och 
använda samhällsvetenskapliga metoder.

Beteendevetenskaplig inriktning
Väljer du beteendevetenskaplig inriktning lär du dig 
mer om hur människan fungerar, utvecklas och 
samspelar. Du får större förståelse för hur människor 
handlar som individer, gruppdeltagare och 
samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lä-
rande och ledarskap.

Prelim
inär poängplan, gäller läsåret 20/21

Gymnasiegemensamma ämnen Totalt
Engelska 5, 6 200
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b, 2b 200
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1, 2, 3 300
Summa 1150
Programgemensamma karaktärsämnen
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Summa 300
Inriktning Beteendevetenskap
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Summa 450
Inriktning Samhällsvetenskap
Geografi 1 100
Historia 2 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2, 3 200
Summa 450
Individuellt val tex eng 7, idrott2 200
Gymnasiearbete 100
Programfördjupning Beteende
Samhällskunskap 3 100
Politik och hållbar utveckling 100
Samhällsvetenskaplig specialisering 100
Summa 300
Programfördjupning Samhälle
Sociologi 100
Politik och hållbar utveckling 100
Samhällsvetenskaplig specialisering 100
Summa 300
TOTALT 2500

Programplan



marin profil

Naturvetenskaps- 
programmet 

Prelim
inär poängplan, gäller läsåret 20/21

Naturvetenskapsprogrammet på G2 
passar dig som vill studera på universitet 
eller högskola, tycker det är spännande 
med NO-ämnen och matematik,  samt 
gillar natur och hav. 

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i ämnen 
som biologi, fysik, kemi och matematik.
På naturvetenskapsprogrammet tränar du dig 

i problemlösning och fördjupar din förståelse kring  

vår tids viktiga energi- och miljöfrågor. Hos oss lär du 
dig även att samarbeta och ta ansvar.

Unikt för oss på G2 är att du fördjupar dig inom 
marinbiologi. Alla läser kurserna Biologi i vattenmiljö 
och Naturvetenskaplig specialisering med inriktning 
mot havet. Vi gör flera exkursioner i Östersjön, både 
över och under vattenytan, för att lära om det marina 
växt- och djurlivet i havet. I årskurs 3 åker vi till Väst-
kusten och jämför det marina livet i Östersjön. Vi lär 
dig mer om havet - vår gemensamma framtidsresurs. 

Dessutom, får alla som vill, lära sig dyka och ta dyk-
certifikat kostnadsfritt. Vi börjar med att öva i bassäng 
på Gustavsbergs-
badet och avslutar med dyk i havet. Vår dykutbildning 
genomförs med licensierad dykinstruktör och du kan 
låna all utrustning. Efter dykkursen blir du certifierad 
som PADI Open Water Diver, vilket innebär att du 
kan dyka överallt i världen ner till 18 meters djup.

Våra inriktningar:
På G2 väljer du inriktning först inför årskurs tre då du 
säkert vet vad som passar dig.

Naturvetenskaplig inriktning
Här läser du fördjupningar i alla de naturvetenskapliga 
kurserna. Du som väljer denna inriktning, kommer att 
få maximal högskolebehörighet.  

Naturvetenskaplig och 
samhällsvetenskaplig inriktning
Denna inriktning innebär att du fördjupar dig inom de 
samhällsvetenskapliga ämnena, men håller delvis ändå 
kvar det vid naturvetenskapliga perspektivet. Du läser 
bland annat om hållbarhet ur ett politiskt perspektiv.

”Havet vår gemensamma 
framtidsresurs”

Gymnasiegemensamma ämnen Totalt
Engelska 5, 6 200
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c, 2c, 3c 300
Religion 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1, 2, 3 300
Summa 1150
Programgemensamma karaktärsämnen                                                                                              
Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Summa 450
Inriktning Naturvetenskap
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Summa 400
Inriktning Naturvetenskap och samhälle
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Biologi 2 100
Summa 300
Programfördjupningar Inriktning 
NaturvetenskapProgrammering 1 100
Naturvetenskaplig specialisering 100
Summa 200
Programfördjupningar Inriktning 
Naturvetenskap och samhälleProgrammering 1
Politik och hållbar utveckling 200
Naturvetenskaplig specialisering 100
Summa 300
Individuellt val (alla)
Biologi i vattenmiljöer 1 100
Individuellt val /(tex eng 7) 100
Summa 200
Gymnasiearbete 100
Summa 100
Totalt Naturvetenskapsprogrammet 2500

Programplan



Vård - &
omsorgsprogrammet 

Programmet passar dig som vill ha ett yrke 
där ingen dag är den andra lik, där du får 
röra dig, använda din kunskap praktisk 
och hitta kreativa lösningar. 

Du får kunskap om hur andra människor, 
tänker, känner, beter sig och har för behov. 
Du får diskutera vad som är rätt och fel i 

svåra situationer, om kroppen, psykisk ohälsa och 
funktionsvariationer. Du får kunskap om hela 

människan, socialt, psykiskt och fysiskt, får lära dig 
samtalsmetoder för att möta svåra frågor och känslor, 
motivera och att handleda. 

Läran om alternativa behandlingsmetoder som taktil 
massage ingår samt vi lär dig mer om ny teknik, 
medicinteknik, ergonomi, estetik och hygien. Du 
får lära dig att planera, utföra och utvärdera vård 
och omsorg som du kan använda dig av inom 
socialtjänst, hemtjänst, akutsjukvård, LSS, personlig 
assistans och äldreomsorg. 

Du kan vidareutbilda dig inom ambulanssjukvård, 
demens eller barn. Med Vård- och omsorgs-
programmet som grund läser en del vidare till 
coach, dietist, nutritionist, brandman, kiropraktor, 
arbetsterapeut, sjukgymnast eller naprapat. Du kan 
läsa in grundläggande högskolebehörighet, men även 
särskild behörighet, för vidare studier på högskola till 
sjuksköterska eller polis.

På G2 får du en allmän och bred inriktning och du 
läser både komplementärmedicin, akutsjukvård, vård-
pedagogik och handledning. På G2 arbetar vårdlärarna 
elevaktivt och lustfyllt och vi satsar på att göra kreativa 
och varierande uppgifter såsom rollspel, övningar, 
diskussioner, grupparbeten och collage. 

Du gör fem veckors praktik i årskurs 1 och 2, inom 
hemtjänst, LSS och/eller äldreboende samt fyra veckor 
inom akutsjukvård i årskurs tre. 

”ett yrke där ingen dag 
är den andra lik”

Prelim
inär poängplan, gäller läsåret 20/21

Gymnasiegemensamma ämnen Totalt
Engelska 5 100
Svenska 1 100
Samhällskunskap 1a1 50
Idrott och hälsa 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Historia 1a1 50
Religion 1 50
Summa 600
Programgemensamma karaktärsämnen                                                                                              

Hälsopedagogik 100
Specialpedagogik 100
Medicin 1 150
Vård och omsorgsarbete 1 200
Vård och omsorgsarbete 2 150
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2 100
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri 1 100
Summa 1100
Programfördjupningar
Akutsjukvård 200
Entreprenörskap 100
Vårdpedagogik och handledning 100
Matematik 2a/komplementärmedicin (val) 100
Summa 500
Individuellt val (tex eng6, sv3, hi1a29) 200
Gymnasiearbete 100
Totalt Vård- och omsorgsprogrammet 2500

Programplan



Barn- och fritidsprogrammet
Barn- & 
fritidsprogrammet 

Barn- och fritidsprogrammet passar dig 
som vill arbeta med människor, gillar att 
leda samt motivera barn och unga. 

Under utbildningen får du fördjupade 
kunskaper om människors utveckling och 
lärande så att du kan möta och stödja barn, 

ungdomar eller vuxna i deras utveckling. Du lär dig 

också om människors hälsa och levnadsvanor och 
om ett hälsofrämjande arbetssätt. 
Du får med dig verktyg för ledarskap i lek och 
fritidsaktiviteter. Genom kreativt skapande, praktiska 
aktiviteter inne och ute samt kunskaper om kommuni-
kation lär du dig att stötta barns och ungas utveckling.

På G2 varvar vi teori med praktiska övningar och 
problemlösning. Varje år, under den fem veckors 
arbetsplatsförlagda utbildningen (praktik/APL), är 

du ute i arbetslivet på förskolor, skolor och fritids-
versamheter. Där möter du yrkeskunniga förebilder 
och omsätter det du lärt dig i praktiken. 

Barn- och fritidsprogrammet ger en bra grund för att 
kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom 
pedagogik, fritidsverksamhet samt friskvård och hälsa. 
Utbildningen ger dig en bred yrkesutbildning med 
möjligheter till vidare studier. Du kan inom ramen 
för utbildningen läsa in högskolebehörighet för att till 
exempel bli förskollärare eller polis.

Våra inriktningar:
Fritid och hälsa
Inriktningen ger dig kunskaper om människors fritid 
och olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt 
människors hälsa och friskvård. Du förbereds för 
arbete i verksamheter inom hälsa, fritid och friskvård, 
till exempel personlig tränare och arbete inom fri-
tidsverksamheter.

Pedagogiskt arbete
Inriktningen ger dig kunskaper om barns och ungas 
utveckling, lärande, behov och rättigheter samt olika 
pedagogiska verksamheter. Du förbereds för arbete till 
exempel som barnskötare i förskolan eller elevassistent 
i skolan. 

Prelim
inär poängplan, gäller läsåret 20/21

”Människors utveckling 
och lärande”

Gymnasiegemensamma ämnen Totalt
Engelska 5 100
Historia 1a:1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Naturkunskap 1a:1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a:1 50
Svenska 1 100
Summa 600
Programgemensamma karaktärsämnen
Hälsopedagogik 100
Naturkunskap 1a:2 50
Kommunikation 100
Människors miljöer 100
Lärande och utveckling 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a:2 50
Svenska 2 100
Summa 700
Inriktning Fritid och hälsa
Fritids - och friskvårdsverksamheter 200
Fritids - och idrottskunskap 100
Summa 300
Inriktning Pedagogiskt arbete 
Barns lärande och växande 100
Pedagogiskt arbete 200
Summa 300
Programfördjupning inriktning fritid 
och hälsaSkapande verksamhet 100
Barns lärande och växande 100
Specialpedagogik 1 100
Ungdomskulturer 100
Naturguidning 1 100
Aktivitetsledarskap 100
Summa 600
inriktning pedagogiskt arbete  
Skapande verksamhet 100
Fritid- och idrottskunskap 100
Specialpedagogik 1 100
Ungdomskulturer 100
Naturguidning 1 100
Aktivitetsledarskap 100
Summa 600
Individuellt val (tex eng6, sv3, hi1a2) 200
Gymnasiearbete 100
Totalt 2500

Programplan



Hantverks - 
programmet, frisör/stylist

Prelim
inär poängplan, gäller läsåret 20/21

“Arbeta med dina händer 
och använda din kreativitet ” 

Gymnasiegemensamma ämnen Totalt
Engelska 5 100
Historia 1a:1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a:1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a:1 50
Svenska 1 100
Summa 600
Programgemensamma karaktärsämnen
Entreprenörskap 100
Hantverk – introduktion 200
Tradition och utveckling 100
Summa 400
Frisör 1 /Hantverksteknik 1 200
Frisör 2 /Hantverksteknik 2 200
Material och miljö 100
Summa 500
Programfördjupningar
Frisör 3 /Hantverksteknik 3 200
Frisör 4 /Hantverksteknik 4 200
Frisör 5/Hantverksteknik 5 200
Svenska 2 100
Summa 700
Individuellt val (tex Sv3,Eng 6, 
yrkesfördjupning (naglar,barberare), 
historia 1a2 200
Gymnasiearbete 100
Totalt Hantverksprogrammet 2500

ProgramplanHantverksprogrammet- frisör/ stylist 
passar dig som vill arbeta med ett kreativt 
yrke. Du kommer jobba mycket med färg, 
form och trender.

Du kommer att få arbeta med dina händer 
och använda din kreativitet. Du kommer 
också att lära dig att utveckla en idé till 

färdigt resultat. Du möter lärare och handledare som 
hjälper dig utveckla en stark servicekänsla och för-
bereder dig inför arbetslivet. Redan från start kommer 

du ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) en dag i veckan 
för att få insikt i och erfarenhet av  ditt framtida yrke. 

På G2 får du även möjlighet att läsa de kurser som 
krävs för att du ska få högskolebehörighet.

Vi samarbetar även med företag i branschen som 
Calgel där du kan bli certifierad nagelterapeut. 

En viktig del av utbildningen är att du läser entre-
prenörskap där du lär dig hur du driver eget företag. 
Våra inriktningar:

Frisör
Väljer du frisör, kommer du få lära dig att klippa, 
färga och styla hår. Du ska även vara nyfiken på att 
träffa nya människor och utveckla din servicekänsla. 
Du får lära dig och utveckla färdigheter i färg och 
form för att kunna ta hand om kunder och göra dem 
nöjda och glada. 

Som frisör får även lära dig grunderna i make-up, 
fördjupning i barberartekniker samt ges möjlighet 
att bli certifierad nagelteraupeut.

Vi jobbar nära branschen och du kommer vara på APL 
varje vecka för att utveckla dina yrkeskunskaper och 
få insikt i ditt framtida yrke på ett professionellt sätt. 

Branschen söker många kompetenta frisörer, väljer du 
frisör har du stor möjlighet att få ett jobb direkt efter 
gymnasiet.

Stylist
Är du intresserad av mode, skönhet och trender 
och tycker att det verkar roligt och stimulerande att 
arbeta där saker händer och du får träffa spännande 
människor? 

Är du nyfiken på hur influencers jobbar och kanske 
drömmer du om att bli en själv? 
Då bör du välja Stylist! 

Här kommer du att få lära dig allt om mode, styling, 
make-up och annat för kund och klient. 
Du får lära dig och utveckla dina färdigheter i hela 
skapandeprocessen, från idé till färdig produkt. 
Vi övar och prövar i våra attraktiva lokaler på skolan 
och vi arbetar nära branschen och våra samarbets-
partners. 

Efter utbildningen på Hantverksprogrammet stylist 
kan du bland annat arbeta som nagelterapeut, hår- 
och makeup-stylist, modestylist, modesäljare och 
personal shopper.



Introduktions-
programmen

På Introduktionsprogrammen kan du 
studera för att bli behörig till gymnasiets 
nationella program, förbereda dig för 
annan utbildning eller göra dig redo 
för arbetsmarknaden.

Programinriktat val
För dig som vill gå ett yrkesprogram och saknar ett 
eller flera av de godkända betyg som krävs. Du läser 

yrkesprogrammets kurser tillsammans med övriga 
elever och de ämnen som du inte har godkända 
betyg i på grundskolenivå.

Yrkesintroduktion
För dig som vill gå ett yrkesprogram men saknar 
många grundskolebetyg. Finns för Hantverks-
programmet frisör/stylist, Vård- och omsorgs-
programmet samt Barn- och fritidsprogrammet. 
Programmet syftar till att förbereda dig för arbets-

marknaden eller fortsatta studier 
inom yrkesprogrammet.
 
Individuellt alternativ
För dig som saknar många betyg från grund-
skolan. Utbildningen syftar till att du ska kunna 
fortsätta studera på gymnasiets andra program 
eller börja arbeta.

Språkintroduktion
För dig som är ny i Sverige och ännu 
inte har kunskaper i svenska som 
motsvarar åk 9. Utbildningen har tyngd-
punkten på svenska som andraspråk,
 men du läser också övriga ämnen 
som saknas för att du ska bli 
gymnasiebehörig eller gå vidare 
till annan utbildning. 



Stödverksamhet

På G2 har vi ett komplett elevstöd som har 
olika kompetens och kan stödja dig under 
din skolgång.

Heltidsmentorer
För att du ska få det stöd som du behöver under din 
gymnasietid har vi heltidsmentorer på skolan. Din 
mentor är ditt samlande nav för din kunskapsutveckling 
och din personliga utveckling under gymnasiet.

Studie- och yrkesvägledare
Under gymnasietiden kommer du att göra flera viktiga 
val. Vår studie- och yrkesvägledare  finns på skolan för 
att informera, motivera och stödja dig i dessa val, samt 
ge dig vägledning inför framtida studie- och yrkesval.

Kurator
På Gustavsbergs gymnasium finns det en kurator som 
finns där för att hjälpa dig som elev om du hamnar i 

svårigheter under din utbildning. Dessa svårigheter 
kan skapa hinder för att du ska kunna prestera. 
Kurator har tystnadsplikt och är länken mellan 
skolan och andra hjälpinstanser; det kan till exempel 
vara BUP eller socialtjänst. Vi har även en skol-
psykolog som är knuten till skolan.

Skolsköterska
Vi har en skolsköterska på skolan flera dagar i veckan. 
I årskurs 1 kallas alla elever till ett hälsosamtal. 
Hälsosamtalet ger en övergripande syn på din hälsa 
och kan utifrån det se till att du trivs och lyckas i 
skolan. Vi har även en skolläkare som kommer 
regelbundet till skolan. 

Specialpedagogisk kompetens
Känner du att undervisningen går för fort eller att du 
inte hänger med? Behöver du extra stöd och att någon 
hjälper dig att hitta rätt väg till bra studieteknik? Har 
du läs- och skrivsvårigheter? På G2 har vi special-
pedagogisk kompetens som utreder vilket stöd du kan 
behöva. Särskild stöd ges till de elver som behöver det.

Studion
Vill du toppa formen inför ett prov eller få hjälp med 
att förbättra och fördjupa dina uppgifter? Behöver du 
hjälp med att planera för att nå dina mål?

På G2 har vi en studio som är öppen måndag till 
fredag. I studion finns alltid skolpersonal och du kan få 
hjälp med dina uppgifter oavsett ämne. Du kan också 
få hjälp med planering och studieteknik.  

Studion erbjuder en lugn studiemiljö och här kan du 
finna ro att plugga på det sätt som passar dig bäst 
oavsett om du behöver hjälp av en lärare eller inte.

Stöd för elever med diagnos inom AST
På G2 sker stödet för elever med diagnosen Asperger, 
eller motsvarande högfungerande autism, vid sidan 
av ordinarie undervisning och är ett komplement till 
denna. Därför är en förutsättning att eleven är beredd 
att läsa gymnasiet i en vanlig skolklass på ett nationellt 
program. Upplägget innebär att man tillhör en klass 
och följer undervisningen tillsammans med klassen. 
Undervisning sker i ordinarie klassrum av respektive 
ämneslärare.

I Studio AST har eleverna en egen arbetsplats för 
skolarbete och återhämtning. I studion arbetar två 
pedagoger som finns tillgängliga under i stort sett hela 
skoldagen. Pedagogerna är mentorer till eleverna och 
har tät kommunikation med såväl elev som under-
visande lärare. 

I studio AST får man hjälp med struktur och planering 
samt vid behov hjälp att förtydliga och komma igång 
med skoluppgifter. Varje elev har dessutom två timmar 
enskild studietid “en till en” schemalagt för hjälp med 
planering och uppgifter. Pedagogerna finns tillgängliga 
för alla våra elever i studion och stöttar därför inte i 
klassrummen.

I Studio AST finns plats för sammanlagt 12-14 elever, 
då mentorskapet delas mellan två pedagoger. Vi tar in 
max 6 nya elever varje år.

Vårt stöd vänder sig till elever som är behöriga till 
ett nationellt program (Naturvetenskapsprogrammet 
respektive Samhällsvetenskapsprogrammet) och är 
beredda på att delta i undervisning i vanlig klass, men 
behöver extra stöttning med framför allt struktur och 
planering.
 
Vi rekommenderar ett personlig besök för att se om 
verksamheten och upplägget passar för dina behov 
och förutsättningar.



Öppet hus på skolan
Torsdag den 28 november kl 17-19
Onsdag den 29 januari kl 17-19
Tisdag den 5 maj kl 17-19

För mer information
Kontakta vår studie- och yrkesvägledare
johan.karlsson@gustavsbergsgymnasium.se
telefon 08-570 485 33.

Hemsida www.gustavsbergsgymnasium.se
Instagram @gustavsbergsgymnasium
Facebook @Gustavsbergsgymnasium

Hitta hit
Adress: Britt-Louise Sundells Gata 11, 
134 40 Gustavsberg.Ta buss 474 till Villagatan 
cirka 20 minuter från Slussen.

Kom på besök! Du är välkommen att besöka oss under något av våra öppna hus eller gå på en 
prova-på-dag på skolan när det passar dig!


