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Öppet hus

Delaktighet, öppenhet och din framtid
För oss är det inte bara ord. Det är något vi har med oss i allt vi gör. På Olympiaskolan samarbetar 
lärare och elever aktivt för att forma utbildningen. Vi ställer krav på varandra, och vi skapar framtidens 
skola. Tillsammans. 

Här sitter kunskap i väggarna. En anrik skola med foten i framtiden. Din framtid. På Olympiaskolan 
möts traditioner med morgondagens teknik. Klassiska högskoleförberedande utbildningar med tillval 
som ger en unik möjlighet att kombinera teori med fältarbete. Något som särpräglar Olympia. Skolan 
har internationell inriktning med globala möjligheter, resor och stark sammanhållning. 

Här möts naturvetenskapare, humanister och samhällsvetare. Elever med mål och tankar om 
framtiden. Och vi finns hela tiden här med stöd och hjälp för att du ska nå dit just du vill. På Olympia 
står vi för känsla och en öppenhet som får både dig och skolan att växa. Välkommen till oss. 

Nyfiken på  
våra program?
Besök oss under vårt öppet  
hus för att ta reda på om  
Olympiaskolan är något för dig:

Lördagen den  
26 november 2016
Klockan 10:00–13:00
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Norgeresan

Profil 
Räddningstjänst

Profil 
Ledarskap SOS

Naturvetenskapsprogrammet
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Lärare
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Humanistiska 
programmet

Samhälls- 
vetenskaps- 
programmet

Språk- och kulturintresserade elever söker sig till Olympiaskolan som har den enda 
humanistutbildningen i Helsingborg. Danska eller latin, eller kanske både och?



Välkommen
till Olympia Här har eleverna inflytande

Din delaktighet och dina synpunkter är viktiga.  
I klassrummet förs ständig dialog och skolan har 
ett pedagogisk råd. Här träffas lärare, elever och 
rektor regelbundet för att diskutera hur undervis-
ningen på skolan ska läggas upp. Du kan också 
gå med i Olympiaskolans elevkår. En fristående 
organisation som verkar för att skapa en givande 
skoltid för skolans alla elever. Det kan handla om 
allt från miljön på skolan till festarrangemang.

Lär dig på resande fot
I våra program får du möjlighet att möta verklig-
heten utanför skolans väggar – på studieresor, 
fältövningar och läger. Läser du samhälls- 
vetenskap med profil Ledarskap SOS åker du 
på fältveckor, och till norska fjällen, för att träna 
gruppdynamik och ledarskap. Till Norge åker 
även alla elever på naturvetenskapligt program 
och studerar geologi och ekologi. 

Välj en global profil
Om du drömmer om att jobba internationellt  
i framtiden kan du, oavsett vilken utbildning du  
läser, söka en global profil. Blir du en av de ut- 
valda så får du en unik möjlighet att utveckla  
din kompetens i globala frågor och förståelse 
för andra kulturer. Vi åker till Uganda där du gör 
fältstudier och du får uppleva globaliserings- 
frågor ur ett annat perspektiv, samt knyta kontak-
ter för livet.

Starta företag – lär för framtiden
Har du en affärsidé du tror på? Då kan du starta 
ett UF-företag hos oss. UF står för Ung Företag-
samhet och ger dig möjligheten att på ett tryggt 
sätt starta företag. Det är en personlig utmaning 
som ger värdefull kunskap inför framtiden, vare 
sig du blir egen företagare eller inte. Du utvecklar 
din samarbets- och organisationsförmåga, vidgar 
ditt kontaktnät och kanske är det här du kickstar-
tar din karriär. När du startar ett UF-företag kan 
du sälja en tjänst, produkter som du köper in eller 
som du tillverkar själv.

”Olympiaskolan – en skola  
med kunskap och känsla!”
Anders Nilsson, rektor
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Tae dem et, cum sam  
ex eum corum que pe 
poribus fugit plia.
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Skolans egen lägerstuga
Olympiaskolan har en egen läger- 
stuga på Söderåsen. Här kör vi lek-
tioner i skogsmiljö med stugan till-
gänglig för våra elever. Lev friluftsliv 
med vänner på skolan, fördjupa er i 
biologi, naturkunskap och ta chan-
sen att studera mitt i naturen. Varför 
inte åka med hela klassen? 

Teoretiska program  
med rörelse
Visst mår man bra av att röra sig. 
Hoppa upp från skolbänken och 
aktivera kropp och sinne. På flera av 
våra program finns möjlighet att välja 
en profil som kombinerar din hög-
skoleförberedande utbildning med 
fysiska ämnen. Vi har också aktiva 
raster, idrott på arenan och tar oss 
till isbanan – och alldeles runt hörnet 
ligger Olympia och Fredriksdal. En 
kropp som mår bra pluggar bättre. 

Snabbfakta
– Olympiaskolan startade 1933
– 670 elever 
– Stort och varierat utbud inom 

 våra idrottskurser
– Laborationssalar med toppmodern 

 utrustning 
– Många externa samarbetspartners 
– 15 minuters promenad från Knutan



”Norgeresan tror jag är en av de saker som jag kommer att tänka 
tillbaka på när jag blir äldre och minns min gymnasietid. Just att 
jag har lärt mig saker om mig själv på ett sätt som inte är möjligt 
på samma sätt i skolbänken.”  
My Ekelund, elev
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Fysiska och psykiska utmaningar, 
gruppövningar och praktiskt lärande. 
En gång under utbildningen får elev-
er från naturvetenskapsprogrammet 
och samhällsvetenskapsprogram-
met med profil SOS Ledarskap möj-
lighet att åka en vecka till de norska 
fjällen. Här ställs eleverna inför 
såväl personliga som kunskaps- 
mässiga utmaningar.

Under närmare 40 år har elever från 
naturvetenskapsprogrammet och 
samhällsvetenskapsprogrammet  
åkt till Krossbu i Norge under åk 3 
för att hämta in kunskap i praktiken. 
Vi packar våra ryggsäckar och ger 
oss ut i det vackra norska fjäll- 
landskapet på en upplevelse som 
fördjupar den kunskap vi fått, ger 
oss nya vänner och kommer ännu 
närmre våra klasskamrater. 

Eleverna på naturvetenskapsprogrammet har 
natur i fokus medan samhällsvetenskapseleverna 
studerar geografi och ledarskap i levande miljö. 
Eleverna går fjällvandringar, provar på glaciärvand-
ring och har möjlighet att undersöka grottor. Fäl-
tarbete som ger möjlighet att testa sina kunskaper 
i verklig terräng. En fantastisk resa som utvecklar, 
utmanar och som ofta blir ett minne för livet. 

Vi rör oss dagligen upp emot 2000 meters höjd på 
fältarbete. Det kan skifta snabbt från strålande sol 
till regn och blåst, eleverna blir trötta, höjdpåverka-
de och frusna. När naturvetarna får perfekt tillfälle 
till fältarbete i naturen får samhällsvetenskaps- 
eleverna ett perfekt tillfälle att träna ledarskap. 

Läs mer på helsingborg.se/olympiaskolan

Vi flyttar klassrummet 
till norska fjällen

”Om du gillar att utmana dig själv 
såväl mentalt som fysiskt så är 
dessa program något för dig.”
Magnus Hellborg, lärare



Detta är utbildningen som djupdyker 
i frågor som språket som kultur- 
bärare, historiens betydelse för 
framtiden och mänskligt tänkande. 
Här får du möjlighet att läsa flera 
språk samtidigt, inrikta dig på kultu-
rella ämnen och utveckla din förmå-
ga att uttrycka dig i tal och skrift. 
Efter utbildningen är du helt redo för 
högskola eller universitet. 

Olympia är den enda skolan i staden 
som erbjuder humanistiskt program.  
En populär utbildning med 25 plat-
ser. Vi använder det skrivna ordet 
som arbetsmetod och du lär dig  
öva i kritiskt tänkande, värdera fakta 
och åsikter. Du läser kulturarv, filo-
sofi, litteratur och kulturfilosofi.  
En utbildning som både ger dig en 
bred grund och spetskompetens.

Det humanistiska programmet har 
två inriktningar: språk och kultur. 
Oavsett vilket du väljer kan du läsa 
vidare och bli allt från psykolog och 
historiker till socionom, journalist 
och mycket mer. 

Inriktning Språk  
Väljer du denna inriktning får du verkligen utveckla 
din språkkunskap. Här läser du inte mindre än 
fyra språk. Utöver engelska och det historiska 
språket latin väljer du två moderna språk. Snart 
upptäcker du att kunskapen i de olika förstärker 
varandra. Flera av våra språklärare har respektive 
språk som modersmål och vi samarbetar med 
ungdomar i andra länder. Kanske vi även träffas! 
Vi lär oss även hur språket påverkar och påverkas 
av vårt samhälle. 

Inriktning Kultur
Kulturen påverkar människan och människan 
påverkar kulturen. Vi arbetar med historia, kultur, 
litteratur, filosofi och psykologi för att förstå hur 
människor och samhälle utvecklats och utvecklas. 
Vi utnyttjar regionens möjligheter med kulturutbud 
och besöker olika kulturinrättningar både i Sve-
rige och på andra sidan Öresund. Tidigare år har 
vi också studerat arkitektur i norra Tyskland och 
stadsutveckling runt Östersjön. Vad det blir när du 
pluggar hos oss är du själv med och påverkar.

Vad kan programmet leda till?
Efter att ha läst humanistiska programmet  
kan du läsa vidare, främst inom humanistiska  
och samhällsvetenskapliga ämnen. Till exempel 
olika språk, kulturvetenskap, pedagogik, juridik, 
sociologi, etnologi och historia.

”Upplev historiens vingslag i 
klassrummet, på historiska 

platser och ute i världen!”
Jonas Nilsson, lärare

Humanistiska 
programmet

Högskoleförberedande

/9Läs mer på helsingborg.se/olympiaskolan



Detta är programmet för dig som är 
intresserad av samhällsfrågor såväl 
som ledarskap. En utbildning som 
ger dig god allmänbildning, bred 
kunskapsgrund och ett vetenskapligt 
förhållningssätt för att förbereda dig 
för vidare studier på högskola och 
universitet. Samhällsprogrammet på 
Olympia har alla de tre inriktningarna: 
Samhällsvetenskap, Medier, informa-
tion och kommunikation samt Bete-
endevetenskap. På den sistnämnda 
inriktningen har du möjlighet att välja 
vår populära ledarskapsinriktning SOS. 

Här lär du dig att arbeta med fråge-
ställningar, diskutera och formulera  
lösningar. Du lär dig att kritiskt gran-
ska och värdera information och vi 
utgår från olika samhällsvetenskapliga 
teorier och metoder. Oavsett inriktning 
är demokratifrågor och det historiska 
sammanhanget centrala ämnen. Sam-
tidigt får du möjlighet att läsa flera 
språk och välja individuella kurser.

Samhällsvetenskap
Bredda och fördjupa din förståelse 
för olika samhällsfrågor med både 
nationella och internationella per-
spektiv. Här undersöker vi, vänder och 
vrider på komplicerade frågor, du får 
göra vetenskapliga undersökningar 
och analys. Vi utgår från dagsaktuell 
samhällsdebatt varvat med analyser 
av politiska, ekonomiska och sociala 
förhållanden. Du kan fördjupa dig 
extra inom områden som freds- och 
konflikthantering, globala klimatfrågor 
eller andra ämnen som passar dig 
som vill arbeta med samhällsfrågor. 

Medier, information och  
kommunikation
Här får du kunskap både om mediernas roll och 
om hur man använder sig av medieteknik för att 
förmedla ett budskap så att det når rätt målgrupp 
och får avsedd effekt. Du studerar journalistik, 
information, reklam och marknadsföring samt 
interaktiva medier. Skolan har en egen tidning och 
webbredaktion som eleverna sköter tillsammans 
med en journalistutbildad lärare! 

Beteendevetenskap  
Detta är inriktningen för dig som är intresserad av 
ledarskap, organisation, hur människor fungerar 
som individer och i grupp. Inom inriktningen finns 
två profiler: Kommunikation och samspel (KOS) 
samt Ledarskap (SOS).

Profil Kommunikation och  
samspel – KOS
Här kopplar vi samhällsutvecklingen med det 
mänskliga samspelet. Du läser sociologi och 
psykologi, får utveckla din förmåga att samarbeta 
och kommunicera. Är du intresserad av lärande 
och personlig kompetensutveckling och vill ha  
ett yrke med människan i centrum, då är detta  
din utbildning. 

Profil Ledarskap – SOS
Läs om denna profil på nästa sida.

Vad kan programmet leda till?
Efter att ha läst samhällsvetenskapsprogrammet 
kan du läsa vidare inom områden så som juridik, 
ekonomi, statsvetenskap, medie- och kommunika-
tionsvetenskap, journalistik, beteendevetenskap 
eller pedagogik.

Läs mer på helsingborg.se/olympiaskolan

Samhällsvetenskaps- 
programmet

Högskoleförberedande
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”En samhällsutbildning med 
både ledarskapsträning och 
fysiska utmaningar passade 
mig perfekt.” Ebba Hjälte Andersson, elev
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Profil SOS ledarskap är en ledar-
skapsutbildning med inriktning mot 
uniformsyrken. Här har du möjlighet 
att utveckla ditt personliga ledar- 
skap och förstå hur människor 
fungerar som individer och i grupp. 
Något du har nytta av oavsett om du 
väljer ett yrke inom polis, försvars-
makt eller kustbevakning – eller om 
du jobbar på ett företag i ledande 
position.  

Profilen som tillhör den beteende- 
vetenskapliga inriktningen är vår 
mest populära utbildning på Olym-
piaskolan. Här kombineras fysisk 
utmaning som kravallövningar och 
fältveckor med samhällsvetenskap-
liga ämnen och beteendevetenskap. 
Klassen får en otrolig gemenskap 
och ett fint samspel. 

Under utbildningen gör du kontinuer-
ligt studiebesök och träffar gästföre-
läsare. Allt från professionella ledare 
inom företag och organisationer som  
FN, till coacher och ledare inom sport. 

SOS Ledarskap är kanske den mest fysiska  
och praktiska samhällsutbildningen du kan hitta. 
Vi är ute på fältet och samarbetar med polis, kust-
bevakning och försvarsmakten. Under det tredje 
läsåret åker vi till de norska fjällen. En chans att 
praktisera allt vi lärt oss. Här möter du friluftsliv i 
skarpt läge med mycket fokus på kommunikation, 
gruppdynamik och ledarskap.

Profil  
Ledarskap – SOS

Samhällsvetenskapsprogrammet

Glädje efter gemensamt genomförd 
ledarutbildning i friluftsmiljö. Läs mer på helsingborg.se/olympiaskolan



Naturvetenskaps- 
programmet
Drömmer du om en framtid som 
läkare, forskare inom medicin,  
kriminaltekniker eller matematiker? 
På naturvetenskapsprogrammet får 
du ägna dig åt de naturvetenskapliga 
ämnena och hitta svar på många 
spännande frågor om hur vår värld 
fungerar. Du får också veta mer om 
naturvetenskapens idéer, hur de 
påverkat vår nutid och hur aktuell 
forskning ser ut. Här fördjupar du 
dig i ämnen som kemi, fysik, biologi 
och matematik och Olympiaskolan 
har fantastiska laboratorium att 
studera i. 

Under utbildningen får du utveckla 
din förmåga att tänka kritiskt, hitta 
logiska förklaringar och arbeta med 
naturvetenskapliga metoder. Du kan 
även välja den spännande och fysis-
ka profilen Räddningstjänst redan 
ditt första år. 

Naturvetenskapsprogrammet ger 
dig en bred utbildning som banar 
väg för många framtidsyrken. Efter 
utbildningen kan du läsa vidare på 
högskola och universitet och du är 
redo för högre studier inom exem-
pelvis naturvetenskap, matematik 
och teknik. 

Vi kommer göra intressanta studie- 
besök och besök på högskolor där 
du får lyssna på föreläsningar inom 
de senaste forskningsrönen. Och 
väljer du profil Räddningstjänst har 
du fysiska aktiviteter kopplat till 
utbildningen varje vecka. På natur- 
vetenskapsprogrammet kan du  
välja två olika inriktningar från år två: 
naturvetenskap samt natur- 
vetenskap och samhälle.

Naturvetenskap 
Med denna inriktning lägger vi tyngdpunkten på 
matematik, biologi, fysik och kemi. Vi går på upp-
täcktsfärd i universum och i de små celler som är 
livets byggstenar. Utbildningen ger dig en mycket 
god grund att stå på om du vill fortsätta studera 
naturvetenskap och teknik. 

Naturvetenskap och samhälle
Här lägger vi till ett samhällsvetenskapligt per-
spektiv till naturvetenskapen. Du får en förstå-
else för hur politiska, ekonomiska, geografiska 
och sociala förhållanden har format och påverkat 
vårt samhälle. Vi tittar närmare både på miljöpo-
litiska frågor, den lokala politiken och på inter-
nationella maktcentra som EU och FN och deras 
beslutsvägar. 

Profil räddningstjänst 
Oavsett vilken inriktning du tänker välja inom det 
naturvetenskapliga programmet kan du från år 
ett välja profilen räddningstjänst. En fysisk och 
utmanande utbildning där du varvar det naturve-
tenskapliga programmet med undervisning i hur 
du hjälper människor i fara och krissituationer. 
Läs mer om profil räddningstjänst på nästa sida. 

Vad kan programmet leda till? 
Efter att ha läst naturvetenskapsprogrammet 
kan du läsa vidare främst inom naturvetenskap, 
matematik, medicin och teknik men programmet 
öppnar även upp för många andra utbildningar.

”Jag gillade att utrustningen 
i labbsalarna var så modern, 
laborationerna blev spännande 
och kändes proffsiga.”
Emil Johnsson, elev

Högskoleförberedande

Läs mer på helsingborg.se/olympiaskolan/14
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Anastasiia Kononenko, elev:

”Jag har verkligen fått testa 
mina gränser. Jag trodde aldrig 
att jag skulle våga rökdyka!”

Vill du arbeta med att hjälpa män-
niskor i krissituationer och fara?  
På Olympiaskolan har du som läser 
naturvetenskapligt program möjlig-
het att välja profil räddningstjänst. 
En utbildning som Olympiaskolan är 
ensam om i närområdet. Här kom-
binerar du din naturvetenskapliga 
utbildning med fysiskt utmaning. 

Att arbeta inom räddningstjänst 
handlar om att hjälpa och rädda 
människor i fara, nöd och kris. Du be-
höver kunna samarbeta med andra 
och ha förståelse för hur människor 
reagerar och beter sig i olika kris- 
situationer. Därför läser du psykologi 
kopplat till räddning, du övar dig i 
att göra kritiska iakttagelser, tolka 
händelser och redovisa resultat.

Vi startar utbildningen med att åka på läger ihop. 
Det ger en fin gemenskap i klassen redan från 
början. Det behövs för att vi ska känna tillit till 
varandra i alla de övningar och moment som 
kommer under åren på profil räddningstjänst.

Utöver den vanliga naturvetenskapliga teoretiska  
undervisningen kommer du att arbeta med 
många praktiska övningar. Vi deltar i övningar 
med räddningstjänsten, gör räddningsarbete i 
öppet vatten och på Brandorama på Berga får du 
till exempel släcka bränder och rökdyka. Du testar 
gränser och utvecklas i krisberedskap. 

Profil  
Räddningstjänst

Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer på helsingborg.se/olympiaskolan



Plugga bra hos oss 
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Du är alltid uppdaterad
Hos oss är du välinformerad om 
vilka val och möjligheter du har för 
framtiden. Såväl arbetsförmedlingen 
som nationella och internationella 
skolor besöker Olympiaskolan och 
presenterar sig. Våra studie- och 
yrkesvägledare kommer också ut i 
din klass för att informera om vilka 
val du kan göra både på din nuvaran-
de utbildning och efter gymnasiet. 
Du lotsas rätt bland ansökningstider, 
behörighetskrav och annat som 
behövs för att studera vidare.  

Hur ska du nå ditt  
drömyrke?
Det är inte alltid lätt att veta hur man 
ska gå tillväga för att nå sitt dröm- 
yrke. Kanske vet du inte ens vad du 
vill bli än? På Olympiaskolan har vi 
studievägledare som kan hjälpa dig 
att planera för framtiden. Allt från 
ren information till hjälp med karriär-
val och målsättning. Vår studieväg-
ledare finns där för dig och är alltid 
på plats på skolan. Ta möjligheten. 
Kanske öppnar sig helt nya vägar. 

Hej Förälder
Du är alltid välkommen att träffa vår 
studievägledare för att få svar på 
frågor om ditt barns fortsatta studier 
och yrkesval. Kontakta studievägled-
aren via mail eller telefon.

Läxhjälp och mentorer
På Olympiaskolan har vi schemalagd läxhjälp i 
skolbiblioteket och du kan få extra handledning 
av ämneslärare. Skolan erbjuder även mentorer 
som kan hjälpa dig att prioritera när prov, läxor 
och uppgifter hopar sig, samt vi har speciallärare 
som kan stötta dig i dina studier. Vi finns där för 
att du ska nå dina mål. Det kan vara tufft att  
plugga, det vet vi allt om. 

Vårt bibliotek – din plats
En tyst plats för viktiga studier, en ovärderlig 
kunskapsbas, dagens senaste nyheter och 
hjälp från våra bibliotekarier. Vårt bibliotek är en 
modern informationsbas där du får tillgång till de 
stora nationella och internationella databaserna, 
böcker och artiklar. I biblioteket kan du delta i 
författarbesök, utställningar och lära dig konsten 
att söka information och vara källkritisk. 

Stöd i dina studier
Vi vill att våra elever ska må bra. Hos oss på 
Olympiaskolan finns ett elevhälsoteam där det 
ingår skolsköterska, kurator, skolpsykolog och 
skolläkare. Har du det jobbigt, mår psykiskt eller 
fysiskt dåligt, har du problem med kompisar,  
lärare eller familj eller känner du oro över din 
skolsituation – kom hit. Vi finns alltid här för att 
hjälpa och stötta dig.

Läs mer på helsingborg.se/olympiaskolan



Lärare i 
matematik och fysikSofie

Johansson

”Jag brinner för att få mina 
elever att lyckas och växer själv 
när jag ser hur de utvecklas 
som individer och i sitt 
naturvetenskapliga tänkande!”

”Jag utmanar mina elever. När de 
tar sig an utmaningarna så sker 
utveckling. Vill du – kan du!”

Lärare i idrott, geografi, religion och ledarskap

Magnus Hellborg

”När jag får mina elever att 
tänka och reflektera över sig 
själv och sin omvärld, då har 
jag lyckats i mitt uppdrag 
som lärare.”

Lärare i samhällskunskap  
och mediaämnenUlf

Månsson

”På Olympiaskolan jobbar vi 
tillsammans för att du ska nå dina 
mål. Du stimuleras och motiveras 
för att lyckas i ditt fortsatta lärande 
i ett globalt samhälle.”

Lärare i engelska 
och svenskaJenny

Jonsson
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Poängplanerna kan komma att justeras gällande programfördjupningskurser.  
För att se aktuell poängplan, gå till helsingborg.se/olympiaskolan

Poängplaner

Filosofi 1  50 p
Människans språk 1 100 p
Moderna språk  200 p

Filosofi 1  50 p
Pyskologi 1 50 p
Moderna språk  200 p

Filosofi 2  50 p
Kultur - och idéhistoria 100 p
Litteratur 100 p
Psykologi 1 50 p
Samtida kulturuttryck 100 p

Ledarskap och  
organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2 A 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p

Geografi 1 100 p
Historia 2 A 100 p
Religionskunskap 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Samhällskunskap 3 100 p

Journalistik, reklam  
och information 1 100 p
Medieproduktion 1  100 p
Medier, samhälle och  
kommunikation 1 100 p
Psykologi 2 A 50 p

Latin – Språk och kultur 1  100 p
Språk  300 p

Biologi 2 100 p
Fysik 2  100 p
Kemi 2 100 p
Matematik 4 100 p

Biologi 2  100 p
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p

Humanistisk  
specialisering 100 p
Retorik 1 100 p
Samhällskunskap 2  
eller Engelska 7 100 p

Geografi 1 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Samhällsvetenskaplig  
specialisering eller  
Engelska 7 100 p

Etnicitet och kulturmöten 100 p
Samhällskunskap 3 100 p
Samhällsvetenskaplig  
specialisering eller  
Engelska 7 100 p

Internationella relationer 100 p
Samhällsvetenskaplig  
specialisering 100 p
Naturkunskap 2 eller  
Engelska 7 100 p

Visuell kommunikation 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Samhällsvetenskaplig  
specialisering 100 p
Medieproduktion 2 eller  
Engelska 7 100 p

Humanistisk  
specialisering 100 p
Moderna språk steg 5 100 p
Människans språk 2 
eller Engelska 7 100 p

A. Engelska 7 100 p
A. Filosofi 1 50 p
A. Psykologi 1 50 p
B. Matematik 5 100 p
B. Fysik 3 100 p
C. Matematik 5 100 p
C. Naturvetenskaplig  
 specialisering 100 p

Engelska 7 100 p
Filosofi 1 50 p
Psykologi 1 50 p
Historia 2 A 100 p

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1 B 100 p
Historia 2 B – Kultur 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1 B  100 p
Naturkunskap 1 B 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1 B 100 p
Svenska 1 eller svenska  
som andraspråk 1 100 p
Svenska 2 eller svenska  
som andraspråk 2 100 p
Svenska 3 eller svenska  
som andraspråk 3 100 p

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1 B 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1 C  100 p
Matematik 2 C  100 p
Matematik 3 C 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1 B 100 p
Svenska 1 eller svenska  
som andraspråk 1 100 p 
Svenska 2 eller svenska  
som andraspråk 2 100 p 
Svenska 3 eller svenska  
som andraspråk 3 100 p

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1 B 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1 B 100 p
Matematik 2 B 100 p
Naturkunskap 1 B 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1 B 100 p
Svenska 1 eller svenska  
som andraspråk 1 100 p 
Svenska 2 eller svenska  
som andraspråk 2 100 p 
Svenska 3 eller svenska  
som andraspråk 3 100 p

Biologi 1 100 p
Fysik 1 A 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 P GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 P

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 P

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 450 PPROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 P

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 300 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

GYMNASIEARBETE 100 P

GYMNASIEARBETE 100 P

INRIKTNING – KULTUR 400 P

INRIKTNING –  
BETEENDEVETENSKAP 450 P

INRIKTNING –  
SAMHÄLLSVETENSKAP 450 P

INRIKTNING –  
MEDIER, INFORMATION OCH 
KOMMUNIKATION 350 P

INRIKTNING – SPRÅK 400 P

INRIKTNING –  
NATURVETENSKAP 400 P

INRIKTNING – 
NATURVETENSKAP  
OCH SAMHÄLLE 300 P

PROGRAMFÖRDJUPNING  
INRIKTNING – KULTUR 300 P

PROGRAMFÖRDJUPNING INRIKTNING –  
BETEENDEVETENSKAP 300 P  
PROFIL LEDARSKAP – SOS

PROGRAMFÖRDJUPNING INRIKTNING –  
BETEENDEVETENSKAP 300 P
PROFIL KOMMUNIKATION OCH SAMSPEL – KOS

PROGRAMFÖRDJUPNING INRIKTNING –  
SAMHÄLLSVETENSKAP 300 P

PROGRAMFÖRDJUPNING INRIKTNING –  
MEDIER, INFORMATION OCH  
KOMMUNIKATION 400 P

PROGRAMFÖRDJUPNING  
INRIKTNING – SPRÅK 300 P

PROGRAMFÖRDJUPNING  
INRIKTNING – NATURVETENSKAP 200 P

PROGRAMFÖRDJUPNING  
INRIKTNING – NATURVETENSKAP  
OCH SAMHÄLLE 300 P

Ett stort urval av kurser.

Ett stort urval av kurser.

Ett stort urval av kurser.
Räddningsprofil –  
Brand och räddning 200 p

HUMANISTISKA PROGRAMMET
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helsingborg.se/olympiaskolan

Södra Stenbocksgatan 75
252 47 Helsingborg
042-10 22 00


