Samhällsprogrammet
Samhällsvetenskap
MED INTERNATIONELL PROFIL
OCH IDROTTSPROFIL

Beteendevetenskap

Läs vad tidigare
elever tyckte om
Samhällsprogrammet

MED KRIMINOLOGIPROFIL
OCH IDROTTSPROFIL

Vill du få högskolebehörighet samtidigt som
du utvecklar dig själv för framtiden? Då passar
Samhällsprogrammet bra för dig!
www.herrgardsgymnasiet.se

Samhäll
Samhällsvetenskap
Högskoleförberedande program

–– INTERNATIONELL PROFIL

Samhällssprogrammet är för dig som tycker
att samhällskunskap, historia, politik och
språk är intressanta och spännande ämnen.
Programmet ger dig även en bra grund för
vidare studier efter gymnasiet på högskola
eller universitet. Du får dessutom med dig
språkkunskaper som kommer att krävas i
framtiden ännu mer än idag.
Samhällsprogrammet ger dig möjlighet att
skaffa maximala meritpoäng, vilket är viktigt
för att komma in på populära utbildningar
efter gymnasiet. Du kommer få lära dig om
allt från hur Sverige fungerar till internationell
konfliktlösning. Du övar upp din analytiska
förmåga och ditt kritiska tänkande under hela
din utbildning. Det är något som är viktigt
för att kunna bidra till en utveckling av vårt
samhälle.
I det avslutande gymnasiearbetet har du
möjlighet att fördjupa dig i något som du
funderar på att arbeta med i framtiden eller
något som intresserar just dig speciellt.
Inriktningen samällsvetenskap ger fördjupade
kunskaper inom tex samhällsvetenskap,
historia och internationella relationer. På den
samhällsvetenskapliga inriktningen har vi
profilen Internationell profil som passar dig
med intresse för samhällsfrågor, omvärlden
och politik på nationell och internationell
nivå. Vi arbetar med problemlösning och
undervisningsformen varierar mellan
lärarledda lektioner, ämnesövergripande
miniprojekt, studiebesök, eget arbete
och diskussioner. Du kommer att få göra
resor och studiebesök både i Sverige och
utomlands under din tid som elev hos oss
på Herrgårdsgymnasiet. I åk 3 har vi även en
veckas praktik där du får möjlighet att pröva
ett yrke du är intresserad av.
INRIKTNINGSKURSER
•
•
•
•
•

Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

Vi intervjuade Johan Halvardsson som nu är personalchef
på K3 i försvarsmakten.

Vad var bra med att studera på
Herrgårdsgymnasiet?

Allt! Jag hade fantastiskt kul på både lektioner och
raster. Dessutom träffade jag många nya vänner i
både elever och lärare som jag har kontakt med
än idag. De lärare vi hade på Herrgårdsgymnasiets
samhällsprogram var otroligt engagerande och
peppande vilket gav mig förutsättningar att tro på
mig själv inför kommande universitetsstudier. Att
läsa samhällsvetenskap var för mig en självklarhet.

Hur gjorde du valet efter gymnasiet?

Jag läste till personalvetare på Örebro Universitet.
Nu arbetar jag som personalchef i Försvarsmakten
på K3. Som personalchef leder jag en arbetsgrupp
medarbetare och jag är även ansvarig för b.la. löner,
arbetsrätt, kompetensutveckling och rekrytering i
min organisation.

Vad har du haft mest nytta av från
gymnasiet?

Herrgårdsgymnasiet lärare formade samt fick mig
att förstå hur jag tar in ny information bäst vilket
jag har nytta av än idag. Lärarnas pedagogiska
förmåga tillsammans med deras medvetenhet att
förbereda eleverna inför eventuella högskolestudier
har hjälpt mig mycket. Min bild är att det är en
otrolig fördel att studera på ett mindre gymnasium
med lärare som känner och ger det stöd eleverna
behöver.

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

• Rätten och samhället
• Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 1
• Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 2

VILL DU VETA MER?
Programansvarig: Peter Olausson
0533 - 68 19 48 | peter.olausson@saffle.se
Rektor: Malin Brunzell
0533 - 68 19 06

Samhäll
Beteendevetenskap
Högskoleförberedande program

–– KRIMINOLOGIPROFIL

Samhällssprogrammet är för dig som tycker
att samhällskunskap, sociologi, psykologi,
historia och språk är intressanta och
spännande ämnen. Programmet ger dig en
bra grund för vidare studier efter gymnasiet
på högskola eller universitet. Du får dessutom
med dig språkkunskaper som kommer att
krävas i framtiden ännu mer än idag.
Samhällsprogrammet ger dig möjlighet att
skaffa maximala meritpoäng, vilket är viktigt
för att komma in på populära utbildningar
efter gymnasiet. Vi kommer att studera hur
vi männskor fungerar, vad som formar vårt
samhälle och andra kulturer samt oss
själva. Du övar upp din analytiska förmåga
och ditt kritiska tänkande under hela din
utbildning. Det är något som är viktigt för att
kunna bidra till en utveckling av vårt samhälle.
I det avslutande gymnasiearbetet har du
möjlighet att fördjupa dig i något som du
funderar på att arbeta med i framtiden eller
något som intresserar just dig speciellt.
På den beteendevetenskapliga inriktningen
har vi profilen kriminologi, dvs läran om brott.
Profilen behandlar kriminologiska teorier
och rättspsykologiska förklaringar till varför
man begår brott eller återfaller i brott. Hur
tänker en seriemördare och hur fungerar det
svenska rättsväsendet och kriminalvården? I
naturkunskapen kommer du tex att analysera
DNA och i psykologin försöka förstå vad som
kan röra sig i en brottslings psyke. I historia
kommer du att titta på hur samhället har sett
på brott, brottslingen och straff. Vi kommer
även under utbildningen göra studiebesök på
tex en rättegång eller i kriminalvården. Detta
är profilen för dig som funderar på att bli
polis, kriminalvårdare, psykolog, kriminolog,
socionom, kriminaltekniker, förhörsledare,
larmoperatör/SOS-operatör.
INRIKTNINGSKURSER
• Ledarskap och 		
organisation
• Kommunikation
• Psykologi 2a
• Samhällskunskap 2
• Sociologi

Vi intervjuade Louise Ernvik som nu studerar på Broby
Grafiska.

Vad var bra med att studera på
Herrgårdsgymnasiet?

Det jag tyckte var fördelaktigt med att studera på
Herrgårdsgymnasiet var att klasserna var mindre
vilket gjorde att man fick mer lärartid och därmed
mer hjälp till uppgifter. Skolan generellt har en
bra gemenskap dels mellan eleverna eftersom
klasserna är små men även elever och lärare
emellan. Vi fick även chansen att åka på olika
studieresor och utflykter vilken en större klass inte
kunnat göra.

Hur gjorde du valet efter gymnasiet?

Direkt efter gymnasiet sökte jag en utbildning i
Sunne, Visuell Grafisk Kommunikatör. En
yrkesutbildning på två år där man blir en digital
designer. Innan utbildningen sommarjobbade
jag som personlig assistent i Säffle, vilket jag
fortfarande arbetar som på helger.

Vad har du haft mest nytta av från
gymnasiet?

Det främsta skulle jag säga är att jag lärde mig
ta ansvar och att om jag vill någonting så är det
endast jag själv som kan se till att nå dit. De ämnen
jag haft mest nytta utav utifrån den utbildning jag
går nu är engelska, svenska, psykologi och sociologi.
En stor del av min nuvarande utbildning handlar
om att kunna förstå människor och veta vad de vill
ha.

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
• Rätten och samhället
• Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 1
– kriminologi

• Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 2
– juridik/rättspsykologi

VILL DU VETA MER?
Programansvarig: Peter Olausson
0533 - 68 19 48 | peter.olausson@saffle.se
Rektor: Malin Brunzell
0533 - 68 19 06

Samhäll
Högskoleförberedande program

–– IDROTTSPROFIL

På Herrgårdsgymnasiet har du en unik
möjlighet att kombinera dina studier på
samhällsprogramet med idrott eller annan
fysisk aktivitet. Erbjudandet riktar sig till både
dig som satsar på en specifik idrott, eller till
dig som bara älskar att röra på dig.
Spelar du fotboll, innebandy, ishockey, basket,
tennis, badminton padel, bordtennis eller golf?
Du kanske simmar, rider eller friiidrottar?
Då är idrottsprofilen något för dig!

Hur organiseras idrottsprofilen på HGY i
praktiken?

Idrottslektionerna kommer att genomföras
på morgonen vilket gör att du kan öka antal
träningstillfällen varje vecka. Alla som väljer
idrottsprofil kommer att träna vid samma
tidpunkter. I en del lektioner har vi resursträning
tillsammans allihopa, andra lektioner tränar vi
idrottsspecifika moment i just din idrott. Ett
exempel på en idrottslektion kan vara att
“fotbollsgruppen” tränar fotboll i bollhallen ena
dagen för att vid nästa träningstillfälle jobba med
resursträning på ett av de närliggande gymmen.
“Fitnessgruppen” tränar exempelvis spinning
paralellt.

VALBARA KURSER
•
•
•
•
•

Idrottsspecialisering 1
Idrottsspecialisering 2
Träningslära 1
Träningslära 2
Idrott och hälsa 2

LOKALER

Vi utgår från Herrgårdshallen,
men kommer även att utnyttja:
• gym, bollhall, simhall, 		
friidrottsbana, ridhuset 		
och andra närliggande 		
anläggningar.

VILL DU VETA MER OM IDROTTSPROFIL?
Idrottslärare: Pär Eriksson
0533 - 14 605 | par.eriksson@saffle.se
Idrottslärare: Martin Åström
0533 - 14 605 | martin.astrom@saffle.se
Rektor: Malin Brunzell
0533 - 68 19 06

