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På Kullagymnasiet arbetar vi
med stort engagemang för
att du ska nå dina mål och
förverkliga dina drömmar.
Här tas allas tankar och
idéer på allvar. Våra elever
utvecklas som individer
genom aktivt lärande och
coachande mentorer.
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Med fokus
på dig och
dina mål
På Kullagymnasiet har vi höga
förväntningar både på dig som
elev och på oss själva och eleverna
satsar verkligen på sin utbildning.
Våra lärare inspirerar och utmanar
dig så att du kan nå din fulla
potential och komma in på den
universitetsutbildning du vill eller
få ditt drömjobb.
Dina närmaste år kommer du
också skratta, kramas och vara del
av en härlig gemenskap. Det går
inte att ta på den, men den känns,
ända in i hjärtat: Kulla-andan. Den
ger dig trygghet, delaktighet och
engagemang!
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Skapa din egen profil
På Kullagymnasiet erbjuder vi program med både bredd och
spets. Även om det kanske känns långt bort kan det vara
bra att redan nu fundera på vad målet är med din resa mot
framtiden. Vi vill hjälpa dig att förverkliga dina drömmar.
DU HAR FLERA VALMÖJLIGHETER
på Kullagymnasiet. Först väljer du ditt
program. Programmet kan du sedan
utforma så att det passar just dig med
inriktningar och profiler.
Välj den profil som utforskar den bransch
du drömmer om att jobba i framöver, det
du vill plugga på universitet eller bara den
som verkar roligast. Du hittar profilerna på
varje program längre fram i katalogen.
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Du kan också göra individuella val och
Kullagymnasiet erbjuder dig ett stort
antal tillvalskurser och språkkurser.
Dessutom har vi en lång historia av
internationellt arbete och vi belyser
internationella perspektiv i flera kurser.
Med hjälp av digitala verktyg förflyttar
vi oss på ett ögonblick över hela klotet.
Efter pandemin kommer vi fortsätta söka
utbyten med skolor i Europa.
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Gymnasiemässa Helsingborg

Du som går i nian är hjärligt välkommen på Öppet
hus. Gå en rundtur på skolan och träffa elever och
lärare. Passa på att ställa alla dina frågor.

DATUM: 20 november 2021

DATUM: Torsdag 11 november 2021
TID: 17.30–19.00

Skuggning
Kom och skugga hos oss! Under en dag får du
följa en eller flera klasser på program du är
intresserad av. Fyll i en ansökan på vår hemsida
så kontaktar vi dig.
www.kullagymnasiet.se/skuggning

PLATS: Helsingborgs Arena
Kullagymnasiet deltar på gymnasiemässan på
Helsingborgs Arena. Den är ett komplement till
den digitala gymnasiemässan och man bokar sin
besökstid via e-tjänst.

Digital gymnasiemässa
DATUM: 20 oktober och 10 november 2021
TID: 08.30–15.40
PLATS: Digitalt
Kullagymnasiet deltar i Familjen Helsingborgs
digitala gymnasiemässa. Mässan kommer att äga
rum under skoltid vid två separata tillfällen.

Kan du se dig själv i
VD-stolen om tio år?
Är du en kreativ person med stor initiativförmåga och stark vilja att förändra,
tänka nytt och förverkliga idéer? Kanske är det just din idé som människor
vill investera i eller som kommer lösa framtidens svält eller miljöproblem?
Entreprenörer behövs. Du behövs. Vi ger dig verktygen för att lyckas.

MENTOR FRÅN NÄRINGSLIVET
Du har möjlighet att få en mentor från kommunal
verksamhet eller näringslivet i kommunen. Ert
mentorssamarbete skapar en värdefull kontakt
inför framtida arbetsliv samtidigt som det ger en
inblick i en potentiell bransch för dig efter dina
programstudier.

KURS I ENTREPRENÖRSKAP
I kursen Entreprenörskap får du chansen att se om
din idé håller. Du startar ett eget UF-företag med
stöd från näringslivsavdelningen och företagare i
Höganäs kommun. Du lär dig prototyputveckling,
design, målgruppsundersökning, projektledning,
marknadsföring och sälj.

BUSINESS FRIDAY
Vi satsar på Business Friday. Utvalda fredagar
kommer du och din klass att ha er undervisning
i andra miljöer – på företag, konferenscentra,
föreningslokaler eller andra platser som ger inblick
i framtida studiemiljöer och arbetsliv. Mötet med
yrkesroller gör att du kan tydliggöra dina mål och
koncentrera ditt fokus.

Oavsett vilket program du väljer har du möjlighet
att vässa dina entreprenöriella förmågor. Vi tror på
entreprenörer. Vi tror på dig.

EN T REPRENÖR SK AP PÅ KUL L AGY MNA SIE T
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Öppet hus på Kullagymnasiet

PLATS: Kullagymnasiet, vi ses i entrén
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Vill du komma
och hälsa på?

novembe

KULLAGYMNASIETS ELEVKÅR
Engagera dig i Kullagymnasiets elevkår eller i ett
av utskotten. Det gör din skoltid roligare och ditt
nätverk större.
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Är idrotten en viktig del i ditt liv? Kanske till och med den viktigaste?
Vi ger dig förutsättningar att satsa på din idrott och chans att
kombinera din gymnasieutbildning med idrottande på hög nivå.
Du kan välja Lokal idrottsutbildning (LIU) på alla våra program under
ett till tre år och sedan ändå ha möjlighet till vidare studier.
FOTBOLLS-, HOCKEY- OCH PADELG YMNASIUM
Sker i samverkan med lokala klubbar och skickliga
tränare och vi erbjuder organiserad träning tre
morgnar i veckan. Träningen varvas med teoretiskt
kunnande och mental träning.

E-SPORTGYMNASIUM
Vår e-sportprofil är för dig som vill utvecklas i ditt
spelande genom träning, matcher och turneringar.
Vi tränar på reaktionsförmåga, analys av motståndare och lagkommunikation.

IDROTTSGYMNASIUM FÖR ÖVRIGA IDROTTER
Vi arbetar tillsammans med din klubb/förening
med att utveckla dig som idrottare. Vi erbjuder
dig undervisning inom kostlära, fysträning, mental
träning och ledarskap. Vi kan stolt konstatera att vi
genom åren haft mer än 30 olika idrotter representerade på Kullagymnasiet.

Att utöva e-sport på hög nivå kräver uthållighet,
god fysisk och mental kondition samt samarbetsförmåga. Vi ger dig verktygen, analyserar dina utvecklingsbehov och lägger upp ett träningsprogram
för att utveckla dig till en skicklig lagspelare. Du lär
dig också att lägga grunden för ett sunt utövande.

SAMARBETE MED DIN KLUBB
Inom samtliga idrottsutbildningar utvecklar vi dig
som idrottare tillsammans med din förening och
hjälper dig att sätta upp tydliga mål. Dessa följs upp
kontinuerligt under kursens gång för att du ska få
en optimal utveckling.
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LOK AL IDROT T SU T BIL DNING

LOK AL IDROT T SU T BIL DNING

Kombinera studier med idrott

Din träning läggs upp i samarbete mellan dig,
e-sport-lärare och en idrottslärare.

Ansökan sker i samband med ditt gymnasieval
på Skanegy.se.
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Vi utbildar
problemlösare

PÅ NATURVETENSKAPSPROGRAMMET är det
naturvetenskapliga förhållningssättet centralt. Du
lär dig att kritiskt granska och ifrågasätta samtidigt
som du utvecklar din kreativitet och ditt analytiska
tänkande. Framtiden kommer att kräva nya kompetenser och vi bidrar genom att utbilda morgon
dagens problemlösare – ingen mindre än du!

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Förståelse av naturvetenskap bygger på ett
samspel mellan teori och praktik, därför varvar
vi detta. Du lär dig naturvetenskapliga arbets
metoder både i våra laborationssalar med modern
utrustning och genom fältstudier i biologi samt
fysikstudier på Bakken.

Vi arbetar med tvärvetenskapliga samarbets
projekt såsom samarbeten kring klimatfrågor där
ett mångårigt internationellt projekt är en del. Vid
flera tillfällen träffar du studenter från högskolor
och universitet.

NAT URVE T ENSK AP SPRO GR A MME T

Om du tycker att naturvetenskap är
spännande och gillar biologi, kemi,
fysik och astronomi och samtidigt
vill ha stora möjligheter på hög
skolan, då är NA-programmet för
dig. Vårt NA har tyngdpunkt på
matematik och naturvetenskap,
människan och jordens framtid.

VÄLJ PROFIL
•

Profilen Science and Medicine fördjupar din
naturvetenskapliga förståelse.

•

Profilen Man and the Globe tränar förståelse
och analys av klimatsmarta val.

•

På profilen Computer Science lär du dig
behärska programmering eller webbutveckling.

11

PROGRAMPLAN

NAT URV E T ENSK AP SPRO GR AMME T
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Gemensamma ämnen

Inriktningar

Profiler

Biologi 1

NATURV ETENSKAP

SCIENCE AND MEDICINE

Engelska 5, 6

Biologi 2

Bioteknik

Entreprenörskap (Valbar)

Fysik 2

Fysik 1

Kemi 2

Naturvetenskaplig
specialisering

Gymnasiearbete

Matematik 4

Historia 1b

Matematik 5 (valbar)

Idrott & Hälsa 1
Kemi 1

COMPUTER SCIENCE
Datorteknik 1a
Programmering eller
Webbutveckling

Matematik 1c, 2c, 3c

NATUR – SAMHÄLLE

Moderna språk 1/3

Biologi 2

Religionskunskap 1

Geografi 1

Samhällskunskap 1b

Individuellt val

MAN AND THE GLOBE

Svenska/Sva 1, 2, 3

Moderna språk 2/4

Miljö- och energikunskap

Samhällskunskap 2

Psykologi 1 + 2a

OSCAR, NA2
– För mig var natur ett självklart val eftersom att
jag alltid har tyckt om matte och naturvetenskap.
Kullagymnasiet var lika naturligt för mig. Jag tycker
att det är nice att skolan är lagom stor, det gör att
jag både fick med mig gamla vänner men också lärt
känna nya. Det blir en go och personlig stämning.
På naturvetenskapsprogrammet är det mycket
matte vilket jag verkligen gillar. Det är roligt när det

NAT URVE T ENSK AP SPRO GR A MME T

» Jag tycker att det är nice
att skolan är lagom stor, det
gör att jag både fick med mig
gamla vänner men också lärt
känna nya. «

// NATURVE TENSK APSPROGR AMME T

är svårt och jag blir utmanad i att lära mig ännu
mer. Mina lärare är inte bara trevliga utan de gör
undervisningen personlig, vilket gör att jag blir sedd
och kan nå så långt jag vill. De bryr sig verkligen!
Om du väljer Kulla får du en mer personlig skola
med en undervisning som anpassas efter dig.
Du blir sedd och utmanad på den nivå du är.
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Är du intresserad av människan och samhället? Samhällsvetenskaps
programmet SA är utbildningen för dig som är intresserad av
mänskligt beteende och samhällsfrågor. Vill du ha en bred grund att
stå på inför kommande studier på högskola - välj SA!
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
förbereder dig för högskola med fokus på samspelet
mellan människa och samhälle. Utbildningen handlar
om samhällsgemenskapens olika delar. Hur fungerar vi?
Hur påverkar vi varandra och vår miljö?

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Projektbaserad undervisning är en del i vårt
arbetssätt, vilket ger dig möjlighet att se större
sammanhang och binda ihop enskilda ämnen
till helheter. Du utvecklar din analysförmåga,
din förståelse för vetenskapliga arbetssätt och
ditt ansvarstagande för dina studier. Du tränar
ditt vetenskapliga och kritiska tänkande. Vi
vidareutvecklar din läs- och skrivförmåga. Du får
träna muntlig kommunikation och presentation,
vilket är viktiga kunskaper att bära med sig hela livet.

VÄLJ PROFIL
• Profilen Meet the World lär dig att se samhället
med nya ögon och du lär känna världen
omkring dig. Ett internationellt perspektiv och
nya kontakter ökar din förmåga att analysera
samhällsproblem och få kunskap om historiens
påverkan på samhället idag.
•

Profilen Mind and Motion är för dig som vill
arbeta med människor, förstå dig själv och
ditt sociala sammanhang. Du fördjupar dina
kunskaper om människors agerande som
individer enskilt och i grupp.

S AMHÄL L S VE T ENSK AP SPRO GR AMME T

Vill du möta världen
eller studera människan?
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PROGRAMPLAN

S AMHÄL L S VE T ENSK AP SPRO GR AMME T

Gemensamma ämnen

Profiler

Engelska 5, 6

SAMHÄLLE

MEET THE WORLD

Filosofi 1

Geografi 1

Entreprenörskap (valbar)

Gymnasiearbete

Historia 2

Historia 1b

Religionskunskap 2

Humanistisk- & samhälls
vetenskaplig fördjupning

Idrott & Hälsa 1

Samhällskunskap 2

Matematik 1b, 2b

Samhällskunskap 3

Internationella relationer
Rätten och samhället

BETEENDE

MIND AND MOTION

WILMER, SA2

Matematik 3 b (valbar)
Moderna språk 1/3
Moderna språk 2/4
Naturkunskap 1b
Psykologi 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/SVA 1, 2, 3
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Inriktningar

Kommunikation 1
Ledarskap & organisation
Samhällskunskap 2
Sociologi
Psykologi 2a

Entreprenörskap (valbar)
Etnicitet & kulturmöten
Humanistisk- & samhälls
vetenskaplig fördjupning
Psykologi 2b
Religionskunskap 2

– Klart man ska välja Kulla. Här anpassar lärarna
sig efter eleverna, vi får hjälp och bra förklaringar
och försöker att lösa problem tillsammans. Vi blir
hela tiden utmanade och nivån höjs succesivt.

Om det program som du vill gå finns här på skolan
så förstår jag inte varför man inte skulle välja Kulla.
Här finns en härlig gemenskap med många nya
människor och du slipper pendla.

Jag går SA2 med idrottsinriktning och tränar fotboll
på fritiden. Det är en bra kombination som idag ger
mig energi och bra förutsättningar för framtiden.

Kulla-andan är på riktigt. Jag känner av den i
gemenskapen mellan elever och mellan lärare och
elever. Man blir tryggare och gladare – här kan du
snacka med alla.

S AMHÄL L S VE T ENSK AP SPRO GR AMME T

» Kulla-andan är på
riktigt. Jag känner av
den i gemenskapen
mellan lärare och elever. «

// SAMHÄLL SVE TENSK APSPROGR AMME T
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Ut i arbetslivet

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET är en grund
läggande yrkesutbildning som gör dig attraktiv på
arbetsmarknaden direkt efter gymnasiet. Du kan
till exempel börja arbeta som installationselektriker
med profiler som Larmteknik och Energiteknik.

Du lär dig att samarbeta med andra, bemöta kunder
och ge service både i människors hem och på
företag. Du fördjupar dig i elteknik inom de olika
profilerna och får kunskaper som krävs för att starta
eget. Programmet är uppbyggt på learning by doing.

Du har praktik på företag för att etablera en
kontakt med arbetslivet samt att få fördjupade
yrkeskunskaper och en yrkesidentitet, vilket kan
leda till jobb efter utbildningen.

Du har möjlighet att välja till Engelska 6 och Svenska/
SVA 2, 3 för högskolebehörighet.

Utbildningen tränar dig i att göra medvetna val,
som att kunna använda rätt material och verktyg
eller att planera och utvärdera ditt arbete och de
problem du möter.

EL- O C H EN ER G I P R O G R A M M E T

Gillar du att arbeta praktiskt med teknik och problemlösning?
EE är programmet för dig som vill vara med och bidra till en hållbar
samhällsutveckling inom industri, fastigheter och energifrågor.
Det är också programmet för dig som vill få djupgående kunskap
kring moderna metoder för kommunikation och nätverk.

PROFIL
Fördjupning inom elteknik:
Electrical Engineering and Installation.
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PROGRAMPLAN

EL- O C H EN ER G I P R O G R A M M E T

Gemensamma ämnen

Profil

Datorteknik 1a

ELTEKNIK

Elektromekanik

Elinstallationer

Energiteknik 1

Elkraftteknik

Engelska 5

Ellära 1

Gymnasiearbete

Entreprenörskap

Historia 1a1

Fastighetsautomation 1

Idrott & hälsa 1

Kommunikationsnät 1

Matematik 1a
Mekatronik 1

Larm-, övervakningsoch säkerhetssystem

MARCUS OCH CALLE, EE2

Naturkunskap 1a1

Praktisk ellära

Religionskunskap 1

Servicekunskap

– Det bästa med elprogrammet är lärarna och
gemenskapen. Vi har fått bra förberedelser inför
arbetslivet och kan börja jobba direkt efter studenten
om vi vill.

Samhällskunskap 1
Svenska/SVA 1
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Inriktning

ELECTRICAL
ENGINEERING AND
INSTALLATION
Belysningsteknik
Elmotorstyrning
Individuellt val

På elprogrammet har vi lärt oss massor och
har redan haft sommarjobb på ett företag med

EL- O C H EN ER G I P R O G R A M M E T

» Vi har fått bra förberedelser
inför arbetslivet och kan börja
jobba direkt efter studenten
om vi vill. «

// EL- OCH ENERGIPROGR AMME T

det som vi utbildar oss inom, detta ihop med
utbildningen har gett oss bra erfarenhet. Nu ser vi
fram emot praktiken.
Marcus har valt att läsa till några kurser så att han
kan plugga vidare om han skulle ångra sig gällande
sitt yrkesval, vilket känns bra.
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Teknik är framtiden

TEKNIKPROGRAMMET

TEKNIKPROGRAMMET är ett högskoleförberedande
program för dig som gillar problemlösande arbets
sätt. Programmet ger dig en bred utbildning för att
arbeta inom tekniska yrken. Det kan exempelvis
vara datorspelsutvecklare, programmerare, arkitekt,
civilingenjör, modellör eller designer.

ges även möjlighet att läsa ett fjärde år till
gymnasieingenjör. Vi är mycket måna om att du
utvecklas personligen och uppmuntras till vidare
tekniska drömmar.

På teknikprogrammet arbetar vi med aktuella
projekt inom såväl näringsliv som samhällsfrågor.
Vi samarbetar med företag och kontakter erbjuds
med olika målgrupper. Vi besöker arbetsplatser
och bjuder in föreläsare. Du får en möjlighet att
bekanta dig med högskolor och universitet samt
yrkesutbildningar och andra skolformer som en
möjlig väg till vidare studier. På Kullagymnasiet

•

Profilen AI and Robotics siktar mot
framtidens teknik.

•

Profilen High-Level Engineering har fokus
på högskola där tyngdpunkten ligger på
matematik och fysik.

•

På profilen Design Talks arbetar du med digital
formgivning och användarvänliga gränssnitt.

T EKNIKPRO GR AMME T

Är du nyfiken på framtidens teknik? Gillar du IT och design?
På teknikprogrammet arbetar vi med problemlösande projekt
och kombinerar matematiska beräkningar med design, fantasi
och kreativitet inom IT och produktutveckling.

VÄLJ PROFIL
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PROGRAMPLAN

// TEKNIKPROGR AMME T
Gemensamma ämnen
Engelska 5, 6
Gymnasiearbete
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Kemi 1

DESIGN- OCH
PRODUKTU TVECKLING
Bild och form 1a1
CAD 1
Design 1
Konstruktion 1

Matematik 1c, 2c, 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/SVA 1,2,3
Teknik 1

INFORMATIONSOCH MEDIETEKNIK
CAD 1
Datorteknik 1a
Programmering 1
Webbutveckling 1

Profiler
DESIGN TALKS
CAD 2, 3
Design 2
Designmodeller
Entreprenörskap (valbar)
Formgivning 1 (valbar)
Teknik specialisering

HIGH LEVEL ENGINEERING
CAD 2,3
Entreprenörskap (valbar)
Fysik 2
Mekatronik
Matematik 4
Programmering 2

AI & ROBOTICS
Datalogi
Elektronik &
mikrodatorteknik
Entreprenörskap (valbar)
Programmering 2
Robotteknik
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» Jag har redan designat
och konstruerat en bil. «
T EKNIKPRO GR AMME T

T EKNIKPRO GR AMME T

Fysik 1a

Inriktningar

VINCENT, TE2
– Jag går andra året på teknikprogrammet och
drömmer om att bli bildesigner. Jag läser design och
ska sedan studera industridesign, det finns på olika
ställen i Sverige.
Teknikprogrammet har gjort mig väl förberedd inför
kommande utbildning. Jag trivs bra, det är kreativt.
Jag har alltid varit målmedveten och tänker göra det
bästa jag kan i alla ämnen. Jag har redan designat
och konstruerat en bil och det har till och med
uppmärksammats i SVT. Nu jobbar jag på ett nytt
bilprojekt som väntas vara klart när jag tar studenten.

CAD-kursen är det jag gillar mest - design i 3D. Det
har varit lärorikt att få jobba i digitala miljöer och
coolt att kunna se saker ur olika vinklar.
Med mina betyg från grundskolan kunde jag komma
in på vilken gymnasieutbildning jag ville, jag är glad
att jag valde Kullagymnasiets teknikprogram.
Vill man bli arkitekt, ingenjör, programmerare eller
designer (industri, grafisk, produkt etc.) så är det
teknikprogrammet man ska gå.
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Alla företag och branscher behöver medarbetare som är duktiga
på att sälja deras tjänster och produkter, och mycket försäljning
sker via digitala kanaler eller via event. Dagens försäljning kräver
fakta, analys och kunskap. Du måste veta hur du ger köparen en
positiv upplevelse så produkten eller tjänsten du säljer känns unik.
DU LÄR DIG att kommunicera och analysera kundbehov och du blir en duktig projektledare. Under
dina tre år hos oss kommer du att ha nära kontakt
med företag i kommunen och du kommer att få
planera, genomföra och följa upp kampanjer och
exponeringar på olika säljarenor. På FS på Kulla
gymnasiet kommer du att få möjlighet att planera
och driva olika event. Du får träna på både eventmarketing i både digital och i fysisk form och delta i
happenings på skolan.

FÖRSÄLJNING- OCH SERVICEPROGRAMMET

UNG FÖRETAGSAMHET
Att få testa att vara entreprenör på riktigt under ett
år är roligt och utmanande! I kursen Entreprenör
skap ska du pitcha en egen idé och pröva om den
håller genom att starta och driva ett eget företag

ihop med kompisar i samarbete med föreningen
Ung företagsamhet.
ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE/PRAKTIK
På FS får du praktik. Totalt 15 veckor kommer du
att vara ute på en arbetsplats och lära dig allt som
branschen förväntar sig av dig. Dessutom leder
praktiken ofta till anställning.

FÖR S ÄL JNING- O C H SERV ICEPRO GR AMME T

Säljare som klarar av
morgondagens köpare

NY T T

ALLMÄN HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Programmet är ett yrkesprogram, men genom att välja
rätt kurser får du allmän behörighet till högskolan.
PROFIL
Sales, Service and Event
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PROGRAMPLAN

Gemensamma ämnen

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott & Hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska/SVA 1

Programgemensamma ämnen

Affärsutveckling
och ledarskap
Branschkunskap inom
handel
Entreprenörskap
Handel och hållbar
utveckling
Information och
kommunikation 1
Inköp 1

Profil

Besöksnäringen
Entreprenörskap och
företagande
Evenemang
Intern och extern
kommunikation
Praktisk marknadsföring 2
Servicekunskap 2
Svenska/SVA 2

Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1
Servicekunskap 1

Utökat / individuellt val
Engelska 6
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» Alla branscher och
företag behöver duktiga
medarbetare inom sälj. «

MAJA TRIKSON ALMEVI, VD, GET A QLUE AB
– Alla branscher och företag behöver duktiga med
arbetare inom sälj – och jag är alltid beredd att
anställa duktiga säljare. Det är kanon att det kommit
ett gymnasieprogram där eleverna får lära sig både
sälj och service. Som säljare behöver du vara aktiv
och driven och helt enkelt inte ge upp. Du behöver
förstå och lyssna in kundens behov, men också
vara duktig på att kommunicera och argumentera

för din vara eller tjänst. Det gäller oavsett om du
jobbar business-to-business, alltså mellan företag,
eller business-to-consumer, direkt företag till
kund. Och som vi brukar säga; allting handlar om
people-to-people och att skapa relationer och att du
ger kunden så god service att hen kommer tillbaka
just till dig.

FÖR S ÄL JNING- O C H SERV ICEPRO GR AMME T

FÖR S ÄL JNING- O C H SERV ICEPRO GR AMME T

// FÖRSÄL JNING- OCH SERVICEP ROGRAMMET, SÄL J OCH EVENT
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Förverkliga dina drömmar

NY T T

PRO

GRA

M

EKONOMIPROGRAMMET

EKONOMIPROGRAMMET är ett högskole
förberedande program där du får en bred
utbildning som syftar till att du i framtiden ska
kunna arbeta med yrken som jurist, ekonom,
marknadsförare, mäklare eller projektledare. På
Kullagymnasiet kan du välja att läsa inriktningen
Ekonomi där du lär dig att bli en ekonomisk
problemlösare med förståelse för internationella
perspektiv. Du studerar förutom företagsekonomi
även ledarskap och marknadsföring och du
utvecklas som entreprenör.

Programmet erbjuder dig ett nära samarbete med
det lokala näringslivet, och ger dig erfarenheter och
kontakter som du har nytta av i din framtida karriär.
Exempel på detta är Kullagymnasiets mentors
program, möjligheten att starta UF-företag och
Business Friday. Dessutom får du ta del av inspirerande föreläsningar med personer från näringsliv
och högskola, och vi arrangerar kick-offer och
mässor där du får viktiga redskap för framtiden.

Kullagymnasiet har också inriktningen Juridik där du
har fokus på juridik och juridikens roll i samhället.
Du arbetar både teoretiskt och praktiskt med olika
aspekter av rättsväsendet och etiska frågor kopplade
till lag och rätt.

•

Business and Management ger dig ett
internationellt ekonomiskt perspektiv med
fokus på ledarskap.

•

Business and Law fördjupar du dig inom
juridik och konsten att övertyga.

EKONOMIPRO GR AMME T

Är du intresserad av att hitta nya lösningar och utveckla din omvärld?
Vill du vara med och forma framtidens företag och organisationer?
Kanske vet du redan nu att du vill läsa ekonomi eller juridik på högskolan?
Då ska du välja Ekonomiprogrammet!

VÄLJ PROFIL
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PROGRAMPLAN

» Skapar goda
förutsättningar för dig
som drömmer om eget
företagande. «

Gemensamma ämnen

Inriktning

EKONOMIPRO GR AMME T

EKONOMIPRO GR AMME T

// EKONOMIPROGR AMME T

Profiler

Engelska 5, 6

EKONOMI

BUSINESS AND
MANAGEMENT

Företagsekonomi 1
Gymnasiearbete

Entreprenörskap och
företagande

Internationell ekonomi

Historia 1b

Företagsekonomi 2

Ledarskap och organisation

Idrott och hälsa 1

Matematik 3b

Marknadsföring

JURIDIK

BUSINESS AND LAW

Affärsjuridik

Ledarskap och organisation

Filosofi 1

Politik och hållbar utveckling

Psykologi 2a

Retorik

Matematik 1b, 2b
Moderna språk 1/3
Naturkunskap 1b
Privatjuridik
Psykologi 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b, 2
Svenska/SVA 1,2,3
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Rätten och samhället

PATRIK, LÄRARE EKONOMI
– Det roligaste med att undervisa inom ekonomi
och juridik är att man får ge praktiska redskap för
vuxenlivet. Undervisningen och kopplingen till
näringslivet som vi erbjuder här på Kullagymnasiet
skapar goda förutsättningar för dig som drömmer
om eget företagande.

Både ekonomi och juridik är avgörande pusselbitar
för att förstå samhället och jätteviktiga faktorer
i människors vardagsliv. Vill du bli jurist, ekonom
eller egen företagare är detta utbildningen för dig.
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IN T RODUK T IONSPRO GR AMME T

Genom våra introduktionsprogram (IM)
har du möjlighet att göra dig behörig
till gymnasiestudier, förbereda dig för
arbetsmarknaden eller gå vidare till annan
utbildning. Din individuella studieplan
visar klart vad utbildningen ska innehålla.
FLEXIBLA MÖJLIGHETER
Introduktionsprogrammen strävar efter att förmedla en
syn på skolan som något positivt och utvecklande, något
att bygga sin framtid på.
Rektor, mentorer, ämneslärare och studie- och yrkes
vägledare arbetar i ett nära samarbete för att kunna
erbjuda ett stort utbud av individuella lösningar. På IM
kan du kombinera att läsa dina grundskoleämnen med
att läsa gymnasiekurser eller göra praktik. Via IM kan
du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för
arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.
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VÅRA TRE
INTRODUKTIONSPROGRAM
•

Programinriktat val är inriktat mot
ett visst nationellt program för att
du så snart som möjligt ska kunna bli
behörig och antas till det nationella
programmet.

•

Språkintroduktion är för dig som har
ett annat modersmål än svenska och
som nyligen anlänt till Sverige.

•

Individuellt alternativ syftar till att
göra dig behörig till ett nationellt
gymnasieprogram.

IN T RODUK T IONSPRO GR AMME T

INTRODUKTIONS
PROGRAMMET
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Att studera är mer än
att bara utbilda sig

Läs QR-koden
och se filmen om
Kullagymnasiet

@kullagymnasiet

Kullagymnasiet
Långarödsvägen 30 | 263 34 Höganäs
Telefon 042-33 71 00
E-post kullagymnasiet@hoganas.se

kullagymnasiet.se

