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Passion för
lärande
2020/2021

Det Digitala Samhället
Ny utbildning med samma
behörighet som ekonomi
och sam

Vi vill vara en plats där elever och lärare vågar.
En plats där glädje, kreativitet och
utveckling är våra ledstjärnor.

En plats där respekten och fascinationen
för individen styr vårt arbete.
En plats som genomsyras av passion för lärande.

En plats där människor möts och växer.

Passion för
lärande
– Vår vision
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”Jag tycker att allt med skolan är bra. Maten är fantastisk,
omgivningen är positiv och lugn, vilket gör mig mer
studiefokuserad. Elevkåren gör att skolveckorna blir jätteroliga.”

”Det bästa är passionen för lärandet, man
är här för att lära sig och lärarna är här för
att lära oss.”
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1.

2.

3.

Dokumenterat mycket
god undervisning. Topp 5
i Stockholms län (kvalitet
och betygsresultat).

Dokumenterat bäst
kvalitet i Stockholms län
vad gäller elevernas trivsel
och trygghet.

27 elever i varje klass
– individualisering
blir verklighet. Du blir sedd
på riktigt.

Källa: Skolverkets statistikdatabas och
Gymnasieantagningens elevenkät.

Källa: Gymnasieantagningens
elevenkät.

4.

5.

Stor ”liten” skola.
880 elever fördelade
på 33 klasser.

Högsta nivå
på utrustningen.

6.

Behöriga och
omtyckta lärare.

Nio anledningar

7.
Prisbelönt och
förstklassig skolmat.
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8.

Nyrenoverade, ljusa
och fräscha lokaler.

9.
Modern digital
arbetsmiljö. En bärbar
dator till varje elev och
lärare.

att välja Täby Enskilda

För oss är kvalitet viktigt i allt vi gör. Vi vill att
du ska få kvalitet i din utbildning, att du ska få
mat av god kvalitet, att du ska ha ett rikt socialt
liv i skolan och att du ska känna dig stolt över
att gå på Täby Enskilda. I vårt kvalitetshjul har vi
tagit fram fyra nyckelord ur vår vision: bemötandet,
utvecklingen, individen och handlingskraften.
Under vart och ett av nyckelorden beskriver vi
hur vi arbetar för att ge dig hög kvalitet och vad
du kan förvänta dig av oss på skolan.

Om organisationen
Täby Enskilda Gymnasium är en självständig
skola. Ända sedan starten 1999 har vi stått starka
på egna ben. Skolans ägare och styrelse strävar
efter att långsiktigt, via stora investeringar, bygga
en skola i toppklass. 2019 fyller skolan 20 år!
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“Här blir man
respekterad för den
man är och det är så
otroligt viktigt!”

IND IVIDEN

Du är i fokus!
Det är nu det börjar, eller hur? Äntligen!
Gymnasiet, livet och framtiden. Alla vi på Täby
Enskilda är både nyfikna och spända på att få lära
känna dig. Hos oss blir du sedd för den du är och
den du vill vara. Individen. För det är ju så, du är
först och främst en individ.
Vi på Täby Enskilda är här för din skull och det
hoppas vi att du kommer att känna från dag ett.
En av livlinorna i vår vision handlar om att vi vill
vara en plats där respekten och fascinationen för
dig som individ styr vårt arbete.

Det betyder att vi gör allt för att du ska känna dig
trygg och sedd och få utmaningar och uppmuntran
som gör att du växer som individ. Vi följer din
utveckling noga, så att du och dina föräldrar/
vårdnadshavare alltid vet hur du ligger till. Vid
ett flertal checkpointtillfällen stämmer vi av om
du ligger i fas med dina studier eller om det finns
skäl till oro. Från och med mitten av varje kurs får
du också omdömen som visar hur du ligger till
och det pågår en ständig dialog med lärarna om
hur du ska kunna nå ännu längre i din utveckling.

”Lärarna är pedagogiska. Man kan skämta
och vara sig själv med dem. De är roliga, gör
intressanta lektioner och vill att vi ska lyckas
så bra som möjligt. De ser liksom inte oss
som en klass, utan som enskilda individer. ”
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“Man känner sig alltid
välkommen när man kommer
till skolan på morgonen och
receptionisten säger god
morgon!”

“Stämningen är så mycket
härligare här! Man märker
verkligen engagemanget
hos lärarna när de
undervisar!”

BEMÖTANDE T

Att växa genom möten
Det är i mötet det händer. Vi vet att du i och
med alla spännande möten med alla människor
i vår skola kommer att känna hur du växer och
utvecklas varje dag. Det är människorna som
gör Täby Enskilda. Du och vi tillsammans. Det
är en speciell känsla på morgonen att mötas av
varma leenden i receptionen och sedan se alla
engagerade elever och lärare. Oavsett vad vi i
personalen har för olika uppgifter i skolan så är
det en som alltid är överordnad: vår strävan efter
att alltid kunna bemöta dig på bästa sätt. Alla är
vi här för din skull. När du börjar i årskurs ett hos
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oss har du tillsammans med alla andra nya ettor
skolan för dig själv. Under denna introduktionsvecka visar vi dig allt som kan vara bra att veta
inför gymnasietiden. Vi varvar information och
praktiska inslag med sociala aktiviteter som stärker
gruppkänslan och samhörigheten. Vi strävar
också efter att skapa möten och samhörighet
klasserna, årskurserna och programmen emellan.
På Täby Enskilda finns en fast vikarie. Det innebär
att vi inte ställer in lektioner och att den lärare
som möter eleverna känner dig och kan skolans
kultur och arbetssätt.
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UT VECKLING EN

“Här lär man sig istället för
att bara bli bedömd. Jag får
verkligen hjälp av lärarna.
De ger sig inte förrän man
verkligen förstår.”

Strävan
efter att
utvecklas
“Det bästa med Täby Enskilda är miljön;
vi har bra lärare och trevlig stämning.
Dessutom sköts lokalerna väl, så man
känner sig både välkommen och trygg.”
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Övertygelsen om att vi alla på Täby Enskilda
alltid kan och alltid ska sträva efter att bli bättre
är stark. Vi vet att du som elev har haft ett val, att
det i vår närhet finns många bra skolor. Det sporrar
oss att hela tiden sträva efter att utvecklas, att
alltid ligga steget före. Våra lärare är noggrant
rekryterade och får de bästa förutsättningarna
att vara utmärkta inom sitt område. Passion
för lärande genomsyrar allt vi gör. Vi utvecklar
ständigt våra pedagogiska metoder, håller oss
uppdaterade med aktuell forskning och lär hela
tiden av varandra. Glädje, kreativitet och utveckling
är våra ledstjärnor.
Forskning visar att dina studieresultat förbättras om dina lärare arbetar formativt. Det betyder
att du som elev alltid ska veta vad målet med
undervisningen är, hur du själv ligger till i förhållande till målet och att du ska få hjälp att nå dit.
Hos oss utbildas alla lärare i ett formativt arbetssätt så att du kan nå så långt som möjligt i dina
studier.
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HANDLINGSKR AF TEN

“Det känns kul att gå till
skolan. Lärarna vill att
det ska gå bra för en.
Man vågar misslyckas.”

Våga!
Vi vill varje dag träna dig i att våga. Att aldrig
misslyckas betyder att man aldrig riktigt lyckas
heller, för det är av dina misstag du lär dig och
för att våga behöver du känna dig trygg. Det är
sällan man ångrar det man gjort, oftare ångrar
man det man inte gjorde. Det är när man vågar
göra det annorlunda och oväntade som nya
saker händer, nya idéer föds och utveckling sker.
Vi gillar att resa! Därför anordnar vi varje år
bildningsresor som du som elev i årskurs två kan
söka till. För att ge dig nya infallsvinklar vill vi ta
in omvärlden i skolan. Vi har en stolt tradition av
internationellt samarbete med skolor och organisationer i flera delar av världen. Vår fadderskola,
som också är ett SOS barnhem, ligger i Kavre
utanför Katmandu i Nepal. Varje år besöker
elever och lärare skolan i Nepal. Sedan några
år tillbaka har även elever och lärare från Nepal
besökt oss.
Dessutom samarbetar vi med universitet och
näringsliv i Sverige för att du ska få den bästa
utbildningen.

14

“Folk här är uppmuntrande.
Jag känner mig säkrare
i mig själv och har fått
oerhört mycket bättre
självförtroende under
dessa år!”
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Studie- och
		yrkesvägledning
Alla våra program är högskoleförberedande vilket
betyder att du är väl rustad för framtida studier.
Du kan med gott samvete låta dina intressen styra.
Vid frågor om studier och behörighet kontakta mig,
Per Hagdahl, på syv@tabyenskilda.se.

Mässor
Kom och träffa oss på Dantemässan på Täby
Racketcenter 16 november 2019, 10.00-15.30 och
på Gymnasiemässan i Älvsjö 21-23 november 2019.

Öppet hus
Besök våra öppna hus 29 november 2019 och 24
januari 2020 16.00-19.00. Se våra fina lokaler, träffa
elever och lärare och smaka på vår goda mat!

Antagningsgränser HT 2019

		Poäng

Det Digitala Samhället: 		 250
Ekonomiprogrammet: 		 297,5
Naturvetenskapsprogrammet: 		 322,5
Samhällsvetenskapsprogrammet: 		 290
Teknikprogrammet: 		 317,5

Våra
veteraner
Täby Enskilda Gymnasium har funnits sedan
1999 och vi har därmed, genom åren, sett fler än
3000 studenter springa ut från skolan. Vi får ofta
besök av våra tidigare elever som kommer
tillbaka för att träffa sina lärare, äta den goda
skolmaten och åter få ta del av skolans varma
atmosfär.
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Vi har god kontakt med våra före detta elever
och bjuder kontinuerligt in dem till olika
evenemang på skolan. Idag är många av dem
värdefulla kontakter inom både svenskt och
internationellt näringsliv samt offentlig sektor.

Median
280
315
332,5
312,5
326,2

Alla våra program ger
			högskolebehörighet
Alla våra program ger behörighet till högskolan. Det
Digitala Samhället, Samhällsvetenskapsprogrammet
och Ekonomiprogrammet är likvärdiga så länge du
läser Matematik 3, vilket du kan göra på alla tre
programmen. Då kan du söka samma utbildningar
efter gymnasiet.
På Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet får du behörighet även för tekniska och
naturvetenskapliga utbildningar på högskolan. Vi
berättar gärna mer om detta på våra öppna hus.
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Årskurs 1

DET DIGITALA SAMHÄLLET

Nytt program som ger
Antagningsgräns 2019: 250 poäng
Median 2019: 280 poäng

samma behörighet som
sam och ekonomi
Du lär dig grunderna i medieproduktion, journalistik, foto, digital bildbehandling och film. Du lär
dig hur medier, konst, politik, historia och kultur
formar och påverkar vårt samhälle.

I vårt snabba och digitala samhälle behövs
nyfikna och tänkande samhällsvetare som
samtidigt behärskar alla de kommunikationssätt och kanaler vi använder.
Alla människor kommunicerar, skapar film,
foto och texter, men få är tränade i att göra det
bra – så att budskapet når fram på bästa sätt.
Idag måste chefer, ledare och politiker förstå hur
medierna fungerar. Journalister och influencers
måste kunna skapa foto och film. Medieskapare
måste förstå hur samhället och politikerna tänker
och resonerar. Allt hänger ihop.

Efter utbildningen

Under utbildningen

Valmöjligheter

Du läser alla de viktiga kurser som du behöver
för att få behörighet till högskolan. Flera av dessa
kurser ger dig också meritpoäng, till exempel
Engelska 7, Moderna språk och Matematik 3.

Du väljer minst tre av kurserna Foto 1, Film- och
tv-produktion 1, Journalistik, reklam och information 1, Matematik 3b och Moderna språk. Du kan
välja alla fem.

Digitalt skapande 1 .................................................................100
Engelska 5 .....................................................................................100
Historia 1b........................................................................................100
Matematik 1b ...............................................................................100
Naturkunskap 1b .......................................................................100
Svenska 1 ........................................................................................100
Valbara kurser*

DET DIGITALA SAMHÄLLET

Poängplan

Årskurs 2
Engelska 6......................................................................................100
Idrott och hälsa 1.......................................................................100
Matematik 2b................................................................................100
Medieproduktion 1 ..................................................................100
Medier, samhälle, kommunikation 1 ..........................100
Religionskunskap 1.................................................................... 50
Samhällskunskap 1b ..............................................................100
Svenska 2.........................................................................................100
Valbara kurser*

Årskurs 3
Utbildningen ger dig samma högskolebehörighet
som Samhällsvetenskapsprogrammet och
Ekonomiprogrammet. Du får behörighet till vidare
studier inom samhällsvetenskap, humaniora och
ekonomi.

Engelska 7.......................................................................................100
Estetisk kommunikation 1 ..................................................100
Historia 2b – kultur ..................................................................100
Konstarterna och samhället .............................................. 50
Medieproduktion 2 .................................................................100
Svenska 3.........................................................................................100
Gymnasiearbete ........................................................................100
Individuella val........................................................................... 200
Valbara kurser*

*Valbara kurser
Film 1/Foto 1/Journalistik, reklam och
information 1 (åk 2)/Matematik 3b (åk 3)/
Moderna språk........................................................................... 300
Du väljer minst 3, men kan gå alla fem
2500 poäng

”Jag ville ha kursinnehållet från
mediekurserna och samtidigt få
behörigheten och stabiliteten från sam.
Det Digitala Samhället gav just det.”
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”Jag gillar möjligheten att
få skräddarsy min egen
gymnasietid.”

”Jag valde Digitala Samhället eftersom det var
praktiskt blandat med teoretiskt och ämnena var
intressanta. Samtidigt får jag samma behörighet
som på sam och ekonomi.”

Susanne Durlind
Programchef
susanne.durlind@tabyenskilda.se
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E

Årskurs 1
Engelska 5.......................................................................................100
Företagsekonomi 1...................................................................100
Historia 1b........................................................................................100
Matematik 1b ...............................................................................100
Moderna språk............................................................................100
Privatjuridik.....................................................................................100
Samhällskunskap 1b...............................................................100
Svenska 1.........................................................................................100

EKONOMIPROGRAMMET

Inriktning: Ekonomi

Antagningsgräns 2019: 297,5 poäng

Årskurs 2

Median 2019: 315 poäng

Ekonomiprogrammet passar dig som vill lära
dig mer om vad företagande innebär. Du lär dig
bland annat om affärsidéer, bokföring, marknadsföring och ledarskap. Oavsett om du drömmer
om att starta ett eget företag eller arbeta åt ett
framgångsrikt företag kommer du ha nytta av att
kunna grunderna i företagsekonomi.

Under utbildningen
Du får prova många nya kurser och ämnen, som
exempelvis företagsekonomi, entreprenörskap
och marknadsföring. Vi gillar att arbeta i projekt
som kopplas till näringslivet. Under ditt tredje år
på utbildningen startar du ett eget UF-företag
tillsammans med några av dina klasskamrater.
Du kommer att tränas i att arbeta kreativt, att ha
en chefsroll och att bli en riktigt duktig säljare.
För att du ska vara redo för en internationell
marknad läser du fördjupad engelska och
internationell ekonomi.

Efter utbildningen
Efter utbildningen är du väl förberedd för högskolestudier inom framför allt ekonomi eller
juridik. Efter tre års studier på ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi kan du även bli
Diplomerad Gymnasieekonom vilket innebär en
konkret yrkestitel direkt efter studenten. Som
Diplomerad Gymnasieekonom kan du söka jobb
som assistent på en ekonomiavdelning eller på
en revisionsbyrå.

Valmöjligheter
Under årskurs ett får du prova på att läsa kurser i
både företagsekonomi och juridik. Efter ditt första
år på skolan väljer du sedan inriktning: Ekonomi
eller Juridik.

”Det är coolt att upptäcka när något man pratat om
på historielektionen hänger ihop med något inom
företagsekonomin, som sedan också hänger ihop med det vi
pratar om på samhällskunskapen.”
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EKONOMIPROGRAMMET

Poängplan

”Det är en bred utbildning, och jag får lära mig
mycket mer om vad ekonomi är och hur det
fungerar i verkligheten.”

Engelska 6......................................................................................100
Företagsekonomi 2..................................................................100
Idrott och hälsa 1........................................................................100
Internationell ekonomi..........................................................100
Matematik 2b................................................................................100
Naturkunskap 1b........................................................................100
Psykologi 1........................................................................................ 50
Samhällskunskap 2..................................................................100
Svenska 2.........................................................................................100

Årskurs 3
Engelska 7.......................................................................................100
Entreprenörskap och företagande..............................100
Marknadsföring...........................................................................100
Matematik 3b................................................................................100
Religionskunskap 1.................................................................... 50
Svenska 3.........................................................................................100
Gymnasiearbete.........................................................................100
Individuella val........................................................................... 200
2500 poäng

Ellinor Björnegren
Programchef
ellinor.bjornegren@tabyenskilda.se
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E

Årskurs 1
Engelska 5.......................................................................................100
Företagsekonomi 1...................................................................100
Historia 1b........................................................................................100
Matematik 1b ...............................................................................100
Moderna språk............................................................................100
Privatjuridik.....................................................................................100
Samhällskunskap 1b...............................................................100
Svenska 1.........................................................................................100

EKONOMIPROGRAMMET

Inriktning: Juridik

Antagningsgräns 2019: 297,5 poäng

Årskurs 2

Median 2019: 315 poäng

Ekonomiprogrammet med inriktning juridik är en
bred utbildning där du kommer att utveckla din
förmåga att argumentera, analysera och diskutera.
Programmet passar dig som har ett intresse för
samhällsvetenskapliga frågor och som vill
specialisera dig inom juridik och kriminologi.

Under utbildningen
Ekonomiprogrammets juridikinriktning tar upp
det mesta inom juridikens värld. Från vardagsjuridiska frågor såsom vad som gäller när du
vill reklamera ett par nyinköpta jeans som gått
sönder till vilka de juridiska spelreglerna är inom
affärsvärlden. I vår unika programfördjupning
kriminologi får du lära dig olika förklaringsmodeller
till brottslighet. Kriminologi handlar om läran om
kriminalitet och det kriminella beteendet, och
syftar till att fördjupa sig i och analysera olika
brottsliga fenomen. Dessa ämnen kombineras

EKONOMIPROGRAMMET

Poängplan

med kurser i retorik och filosofi vilket allt tillsammans ger dig en bra grund för framtida studier.

Efter utbildningen
Efter utbildningen är du väl förberedd för högskolestudier inom framför allt ekonomi eller
juridik. Väljer du dessutom till Matematik 3 blir du
behörig till fler utbildningar.

Valmöjligheter
Under årskurs ett får du prova på att läsa kurser
i både företagsekonomi och juridik. Efter ditt
första år på skolan väljer du sedan inriktning:
Ekonomi eller Juridik. I årskurs tre får du även
möjlighet att välja att fördjupa dig i antingen
engelska eller matematik. Det går självklart bra
att välja fördjupning i båda ämnena.

Engelska 6 .....................................................................................100
Filosofi 1 ............................................................................................. 50
Idrott och hälsa 1 ......................................................................100
Matematik 2b................................................................................100
Naturkunskap 1b........................................................................100
Psykologi 1 ....................................................................................... 50
Rätten och samhället ............................................................100
Samhällskunskap 2..................................................................100
Svenska 2.........................................................................................100

Årskurs 3
Affärsjuridik ...................................................................................100
Engelska 7/Matematik 3b ................................................100
Psykologi 2a ................................................................................... 50
Religionskunskap 1 ................................................................... 50
Retorik ...............................................................................................100
Kriminologi......................................................................................100
Svenska 3.........................................................................................100
Gymnasiearbete.........................................................................100
Individuella val........................................................................... 200
2500 poäng

”Jag tänker söka juristlinjen och jag känner mig redan nu väl
förberedd för nya utmaningar.”
”Jag tycker verkligen om ämnena som är speciella
för programmet. Superbra att man får testa både
juridik och ekonomi innan man väljer inför tvåan!”
22

Ellinor Björnegren
Programchef
ellinor.bjornegren@tabyenskilda.se
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Årskurs 1
Biologi 1.............................................................................................100
Engelska 5 .....................................................................................100
Kemi 1 ................................................................................................100
Matematik 1c ................................................................................100
Matematik 2c ...............................................................................100
Moderna språk............................................................................100
Religionskunskap 1 ................................................................... 50
Samhällskunskap 1b...............................................................100
Svenska 1.........................................................................................100

NATURVETENSKAPS
PROGRAMMET

Inriktning:
Naturvetenskap
Antagningsgräns 2019: 322,5 poäng
Median 2019: 332,5 poäng

En naturvetare är en person som vill förstå hur
allt omkring oss fungerar: Varför allt levande som
vi känner till består av kol som grundläggande
byggsten, hur ett vaccin fungerar och varför
tiden går långsammare ju fortare vi färdas! Om
detta är frågor som fascinerar dig, så är naturnatur en utbildning för dig!

Årskurs 2

möjlighet att, tillsammans med forskare och
studenter därifrån, utföra avancerade laborationer
och experiment med modern utrustning.

Årskurs 3

Naturvetenskapsprogrammet ger dig den
bredaste behörigheten till vidare studier.

Fysik 2 ................................................................................................100
Matematik 4 (HT).......................................................................... 50
Svenska 3 ........................................................................................100
Gymnasiearbete ........................................................................100
Individuella val .......................................................................... 200
Bioteknik/Engelska 7/Matematik 5/
Matematik Specialisering/Moderna språk ......... 200
Du väljer två av fem kurser

Valmöjligheter
Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt
första år på skolan: Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle. Du kan välja att fördjupa
dig i bioteknik, engelska, matematik eller
moderna språk.

”TEG lägger verkligen resurser på
datorer och labbutrustning.”

24

Biologi 2 ...........................................................................................100
Engelska 6 .....................................................................................100
Fysik 1a...............................................................................................150
Historia 1b .......................................................................................100
Idrott och hälsa 1 ......................................................................100
Kemi 2 ................................................................................................100
Matematik 3c (HT + 1/2 VT)................................................100
Matematik 4 (VT) ........................................................................ 50
Svenska 2 ........................................................................................100

Efter utbildningen

Under utbildningen
Att jobba kreativt, med initiativförmåga och
problemlösning är centrala inslag i vår naturvetenskapliga utbildning. Från första början lär
du dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt
som genomsyrar hela utbildningen. Genom
samarbete med Vetenskapens hus får du också

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Poängplan

”Det är fokus på en tydlig koppling mellan
teori och praktik, att man får uppleva
naturvetenskapen i verkligheten och inte bara
i kurslitteraturen.”

2500 poäng

Igor Govorcinovic
Programchef
igor.govorcinovic@tabyenskilda.se
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N

Årskurs 1
Biologi 1.............................................................................................100
Engelska 5 .....................................................................................100
Kemi 1 ................................................................................................100
Matematik 1c ................................................................................100
Matematik 2c ...............................................................................100
Moderna språk ...........................................................................100
Religionskunskap 1 ................................................................... 50
Samhällskunskap 1b...............................................................100
Svenska 1.........................................................................................100

NATURVETENSKAPS
PROGRAMMET

Inriktning: Natur
vetenskap och samhälle
Antagningsgräns 2019: 322,5 poäng
Median 2019: 332,5 poäng

En natur-samhällsvetare är nyfiken på sambanden
mellan olika vetenskaper: Hur vi skapar ett hållbart samhälle, varför vi människor beter oss som
vi gör, på vilket sätt vi påverkas av vårt arv och
av vår livsmiljö och vad det är som formar våra
ideal! Om detta är frågor som fascinerar dig, så
är natur-sam en utbildning för dig!

Under utbildningen
Att jobba skapande, med problemlösning och
ett fokus på att förstå sambanden mellan olika
vetenskaper är viktiga inslag i denna samhällsfärgade naturinriktning. Här läggs stor tyngd vid
inte bara naturämnen utan också historia, samhällsvetenskap och moderna språk. Som naturvetare i vårt moderna samhälle blir det nämligen

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Poängplan

Årskurs 2

allt viktigare att du förstår vad som händer i
världen runt oss. Denna unika inriktning ger dig
djupa och breda kunskaper inom både naturvetenskap och samhällsområdet.

Engelska 6 .....................................................................................100
Fysik 1a...............................................................................................150
Historia 1b .......................................................................................100
Idrott och hälsa 1 ......................................................................100
Matematik 3c (HT + 1/2 VT)................................................100
Matematik 4 (valbar) ................................................................. 50
Samhällskunskap 2 ................................................................100
Svenska 2 ........................................................................................100
Biologi 2/Fysik 2 (åk 3)/Kemi 2 ......................................100
Du väljer en av tre kurser

Efter utbildningen

Årskurs 3

Naturvetenskapsprogrammet ger dig den
bredaste behörigheten till vidare studier.

Geografi 1 ........................................................................................100
Svenska 3 ........................................................................................100
Gymnasiearbete ........................................................................100
Individuella val .......................................................................... 200
Fysik 2 (om ej Biologi 2 eller Kemi 2) .........................100
Engelska 7/Historia 2a/Matematik 4 (HT)/
Matematik 5 (VT)/Matematik specialisering/
Moderna språk .......................................................................... 300
Du väljer tre av sex kurser

Valmöjligheter
Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt
första år på skolan: Naturvetenskap och samhälle
eller Naturvetenskap. Du kan välja att fördjupa
dig i biologi, fysik, kemi, engelska, historia,
matematik eller moderna språk.

2500 poäng

”Relationen mellan elever och personal gör att
det blir mycket roligare att vara på skolan.”
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”Jag går natur-sam och det bästa är bredden och
variationen som inriktningen erbjuder. Från att ena dagen
diskutera olika delar i immunförsvaret till att dagen efter
lyssna på en genomgång i nationalekonomi.”

Igor Govorcinovic
Programchef
igor.govorcinovic@tabyenskilda.se
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S

Årskurs 1
Engelska 5 .....................................................................................100
Historia 1b .......................................................................................100
Matematik 1b ...............................................................................100
Moderna språk ...........................................................................100
Naturkunskap 1b .......................................................................100
Psykologi 1 ....................................................................................... 50
Religionskunskap 1 ................................................................... 50
Samhällskunskap 1b...............................................................100
Svenska 1.........................................................................................100

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Inriktning:
Beteendevetenskap
Antagningsgräns 2019: 290 poäng
Median 2019: 312,5 poäng

På samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap kommer du att få lära dig om kommunikation och ledarskap. Du kommer också få
träna din egen ledarskapsförmåga och lära dig
mer om hur människor och grupper fungerar i
olika situationer.

Årskurs 2

utbildningen gör att du dels utvecklar din förmåga
till analys av samhället och hur människor fungerar
i olika grupper, dels förfinar ditt beslutsfattande
via många praktiska moment kopplade till
framför allt ledarskap.

Efter utbildningen
Under utbildningen
På det samhällsvetenskapliga programmet blir
du en allmänbildad, insatt och medveten människa
med breda kunskaper om hur både samhället
och människor fungerar. Under utbildningen
kommer du att läsa om, reflektera, diskutera och
analysera samspelet mellan samhälle och individ
ur flera olika perspektiv. Under utbildningen läser
du kurser i psykologi, ledarskap och organisation,
pedagogiskt ledarskap och sociologi. Den breda

Med denna breda utbildning får du god behörighet
till vidare studier inom framförallt samhällsvetenskap och humaniora. Väljer du dessutom till
Matematik 3 blir du behörig till flera utbildningar.

Valmöjligheter
Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt
första år på skolan: Beteendevetenskap eller
Samhällsvetenskap.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Poängplan

Engelska 6 .....................................................................................100
Filosofi 1 ............................................................................................. 50
Idrott och hälsa 1 ......................................................................100
Matematik 2b ...............................................................................100
Moderna språk ...........................................................................100
Psykologi 2a ................................................................................... 50
Pedagogiskt ledarskap .......................................................100
Religionskunskap 2 ................................................................... 50
Samhällskunskap .....................................................................100
Svenska 2 ........................................................................................100

Årskurs 3
Engelska 7 .....................................................................................100
Filosofi 2 ............................................................................................. 50
Kommunikation .........................................................................100
Ledarskap och organisation ............................................100
Sociologi .........................................................................................100
Svenska 3 ........................................................................................100
Gymnasiearbete ........................................................................100
Individuella val .......................................................................... 200
2500 poäng

”Jag tycker att alla ämnen som vi läser är roliga och jag tycker att de
har intressanta kopplingar till varandra.”
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”Utbildningen är väldigt
intressant. Vi får lära oss mer om
hur vi människor fungerar.”

Karin Elmquist
Programchef
karin.elmquist@tabyenskilda.se
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S

Årskurs 1
Engelska 5 .....................................................................................100
Historia 1b .......................................................................................100
Matematik 1b ...............................................................................100
Moderna språk ...........................................................................100
Naturkunskap 1b .......................................................................100
Psykologi 1 ....................................................................................... 50
Religionskunskap 1 ................................................................... 50
Samhällskunskap 1b...............................................................100
Svenska 1.........................................................................................100

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Inriktning:
Samhällsvetenskap
Antagningsgräns 2019: 290 poäng
Median 2019: 312,5 poäng

Samhällsprogrammet passar dig som är intresserad
av samhället - både lokalt och globalt. Du kommer att lära dig mer om samhällets strukturer
och lära dig att analysera samhällsfrågor ur flera
olika perspektiv. Du brinner för politiska frågor
som rör jämställdhet, miljö och internationella
relationer. På samhällsprogrammet kommer din
retoriska förmåga att utvecklas och du kommer
också att utveckla ett kritiskt och vetenskapligt
förhållningssätt.

Årskurs 2

budskap. Här får du en spännande kombination av
seminarier, fallstudier, föreläsningar, diskussioner
och studiebesök.

Efter utbildningen
I och med denna breda utbildning får du god
behörighet till vidare studier inom framförallt
samhällsvetenskap och humaniora. Väljer du
dessutom till Matematik 3 blir du behörig till flera
utbildningar.

Under utbildningen
Genom fördjupade studier i historia och samhällskunskap får du en ökad förståelse för samhället vi lever i. Detta kombinerat med kursen
retorik gör att du utvecklar ditt samhälleliga engagemang och din förmåga att kommunicera ditt

Valmöjligheter
Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt
första år på skolan: Samhällsvetenskap eller
Beteendevetenskap.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Poängplan

Engelska 6 .....................................................................................100
Filosofi 1 ............................................................................................. 50
Geografi 1 ........................................................................................100
Historia 2a ......................................................................................100
Idrott och hälsa 1 ......................................................................100
Matematik 2b ...............................................................................100
Moderna språk ...........................................................................100
Religionskunskap 2 ................................................................... 50
Samhällskunskap .....................................................................100
Svenska 2 ........................................................................................100

Årskurs 3
Engelska 7 .....................................................................................100
Internationella relationer ....................................................100
Retorik ...............................................................................................100
Samhällskunskap 3 ................................................................100
Svenska 3 ........................................................................................100
Gymnasiearbete ........................................................................100
Individuella val .......................................................................... 200
2500 poäng

Jag läser spännande och roliga kurser
som inspirerar mig att vara aktiv i skolan.
Karin Elmquist
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”Det bästa med mitt program är att vi arbetar med aktuella
samhällsproblem och att jag får möjligheten att lära mig
mycket om samhället och individen. Det är toppen att vi får se
saker från olika perspektiv för att öka förståelsen.”

Programchef
karin.elmquist@tabyenskilda.se
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T

Årskurs 1
Engelska 5 .....................................................................................100
Historia 1a ......................................................................................... 50
Matematik 1c ................................................................................100
Matematik 2c ...............................................................................100
Religionskunskap 1 ................................................................... 50
Samhällskunskap 1b...............................................................100
Svenska 1 ........................................................................................100
Teknik 1 .............................................................................................150
Webbutveckling 1 ....................................................................100
Valbara kurser: Moderna språk......................................100

TEKNIKPROGRAMMET

Inriktning:
Teknikvetenskap
Antagningsgräns 2019: 317,5 poäng
Median 2019: 326,2 poäng

TEKNIKPROGRAMMET

Poängplan

Årskurs 2

En tekniker vill förstå och behärska samhällets
tekniska byggstenar, det innebär att kunna
använda de mest användbara programmeringsspråken, att kunna bygga egna digitala lösningar.
En tekniker gillar att bygga modeller och göra
beräkningar inom mekanik och hållfasthet.

problem. Vi samarbetar också med Vetenskapens
Hus för att ge dig ett bredare perspektiv på dina
kunskaper och insikter om hur arbetssätt och
metoder ser ut i utbildning och yrkesliv efter
gymnasiet.

Låter det här spännande? Då är teknikprogrammet
en utbildning för dig!

Efter utbildningen

Under utbildningen
Programmet ger dig goda baskunskaper inom
teknik, matematik och teknisk datoranvändning.
Du kommer att få experimentera, konstruera och
laborera med olika verktyg. På vårt teknikprogram
får du träna på att tillämpa teoretiska kunskaper
för att hitta praktiska lösningar till verkliga

Efter att ha läst vårt teknikprogram kan du fortsätta att studera framförallt teknik, men även
naturvetenskap och arkitektur på högskola och
universitet.

Valmöjligheter
I årskurs tre väljer du mellan kurserna Engelska
7, Moderna språk, Matematik 5 och Matematik –
specialisering.

Engelska 6 .....................................................................................100
Fysik 1a .............................................................................................150
Idrott och hälsa 1 ......................................................................100
Kemi 1 ................................................................................................100
Matematik 3c (HT + 1/2 VT) ..............................................100
Matematik 4 (VT) ........................................................................ 50
Svenska 2 ........................................................................................100
Teknik 2 ............................................................................................100
Valbara kurser: Moderna språk......................................100

Årskurs 3
CAD 1 (Digitalt baserad design) ...................................... 50
CAD 2 (Digitalt baserad design) ...................................... 50
Fysik 2 ................................................................................................100
Matematik 4 (HT) ......................................................................100
Programmering 1 ......................................................................100
Svenska 3 ........................................................................................100
Gymnasiearbete ........................................................................100
Individuella val .......................................................................... 200
Engelska 7/Matematik 5 (VT)/Matematik
specialisering/Moderna språk ......................................100
Du väljer en av fyra kurser
2500 poäng

”Jag gillar kombinationen av teoretiskt och
praktiskt skapande, exempelvis i kurserna
programmering och webbutveckling.”
”Systemen vi använder oss av är effektiva
och strukturerade, vilket jag älskar!”
32

Igor Govorcinovic
Programchef
igor.govorcinovic@tabyenskilda.se
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EKONOMI

DET DIGITALA SAMHÄLLET

SAMHÄLLSVETENSKAP

NATURVETENSKAP

TEKNIK

Gymnasiegemensamma kurser 1250 p

Gymnasiegemensamma kurser 1150 p

Gymnasiegemensamma kurser 1150 p

Gymnasiegemensamma kurser 1150 p

Gymnasiegemensamma kurser 1100 p

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1 *
Svenska 2 *
Svenska 3 *

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b – kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 *
Svenska 2 *
Svenska 3 *

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 *
Svenska 2 *
Svenska 3 *

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 *
Svenska 2 *
Svenska 3 *

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 *
Svenska 2 *
Svenska 3 *

100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma kurser

350 p

Programgemensamma kurser

150 p

Programgemensamma kurser

300 p

Programgemensamma kurser

450 p

Programgemensamma kurser

400 p

Företagsekonomi 1
Moderna språk
Privatjuridik
Psykologi 1

100
100
100
50

Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

100
50

Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

50
200
50

150
100
150

100
200

100
150
100
100

Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

Gymnasiearbete
Individuella val

Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk

Gymnasiearbete
Individuella val

100
200

Gymnasiearbete
Individuella val

100
200

Gymnasiearbete
Individuella val

100
200

Gymnasiearbete
Individuella val

100
200

Inriktning väljer du till årskurs 2
Inriktningskurser

400 p

Inriktning: Beteendevetenskap 450 p

Inriktning: Naturvetenskap

400 p

Inriktning: Teknikvetenskap

300 p

Entreprenörskap och
företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

100
100
100

Digitalt skapande 1
Medieproduktion 1
Medieproduktion 2
Medier, samhälle och
kommunikation 1

100
100
100

Kommunikation
Ledarskap och organisation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi

Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

100
100
100
100

Fysik 2
Matematik 4
Teknik 2

100
100
100

Programfördjupning

400 p

Programfördjupning

300 p

Programfördjupning

200 p

Engelska 7
Internationell ekonomi
Marknadsföring

100
100
100

Bioteknik/Engelska 7/
Matematik 5/Matematik
specialisering/
Moderna språk

200

Inriktning: Juridik

300 p

Affärsjuridik
Filosofi 1
Psykologi 2a
Rätten och samhället

100
50
50
100

Inriktning:
Naturvetenskap och samhälle

300 p

Geografi 1
Samhällskunskap 2
Biologi 2/Fysik 2/Kemi 2

100
100
100

Programfördjupning

300 p

Engelska 7/Matematik 3b
Kriminologi
Retorik

100
100
100

Programfördjupning

300 p

Engelska 7/Historia 2a/
Matematik 4/Matematik 5/
Matematik specialisering/
Moderna språk

300

100

100
100
50
100
100

Programfördjupning

500 p

Programfördjupning

300 p

Engelska 7
Matematik 2b
Film- och TV-produktion 1/
Fotografisk bild 1/Journalistik,
reklam och information 1/
Matematik 3b/Moderna språk

100
100

Engelska 7
Filosofi 2
Pedagogiskt ledarskap
Religionskunskap 2

100
50
100
50

Inriktning: Samhällsvetenskap

450 p

Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

100
100
50
100
100

Programfördjupning

300 p

Engelska 7
Internationella relationer
Retorik

100
100
100

300

Baseras på Estetiska programmet

Astronomi
Bild och form 1b
Engelska 7
Entreprenörskap (UF)
Film- och tv-produktion 2
Fotografisk bild 1
Fotografisk bild 2
Idrott och hälsa 2
Kriminologi
Ledarskap och organisation
Matematik 2b
Matematik 3b
Matematik 4
Matematik 5
Matematik specialisering
Moderna språk
Musik
Naturkunskap 2
Perspektiv på rasism
Politik och hållbar utveckling
Programmering 1
Retorik
Scenisk gestaltning
Skrivande
Sociologi

Inriktning väljer du till årskurs 2

Inriktning: Ekonomi 		300 p

* eller Svenska som andraspråk
34

Inriktning väljer du till årskurs 2

INDIVIDUELLA VAL

Cad 1 (Digitalt baserad design)
50
Cad 2 (Digitalt baserad design) 50
Programmering 1
100
Webbutveckling 1
100
Engelska 7/Matematik 5/
Matematik specialisering/
Moderna språk
100

MODERNA SPRÅK
Franska
Italienska
Japanska
Kinesiska
Spanska
Tyska

200 poäng läses i årskurs 3

Poängplaner
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NYCKL AR TILL FR AMG ÅNG

“Med de längre lektionspassen
har min stress minskat och
jag lär mig mycket mer
än vad jag gjorde under
40-minuterslektioner.”

Varför vi lyckas
Checkpointsystem

Support och reflektion

Vid tre tillfällen per termin stämmer alla lärare
av med dig hur du ligger till i dina kurser. Du får
tydlig återkoppling om hur du kommer vidare i
kurserna. Checkpointdagar är schemabrytande
halvdagar då du kan få ytterligare handledning.

Till kurserna i matematik hör ett extra pass i
veckan. Det heter Support och reflektion och är
tänkt just som en extra resurstid med din lärare,
antingen som individuell handledningstid eller
som en extra lektion.

Lektionerna

Passion För Lärande (PFL)

På Täby Enskilda är en lektion 160 minuter. Det
innebär att du och din lärare får gott om tid att
arbeta och fördjupa er i ämnet. Din lärare varierar
lektionen och du har förstås raster för att ladda
om. Alla lektioner är förstås lärarledda.

Passion För Lärande (PFL), men också: Planering
Förberedelse Läsning finns utlagt i schemat för
att du som elev ska påminnas om möjligheten
att stanna kvar på skolan även när du inte har
lektioner. Varför inte göra läxan tillsammans med
en klasskamrat, innan du går hem?

Elevhälsoarbetet
Alla i skolan, oavsett roll eller funktion, arbetar
främjande och förebyggande för att alla elever
ska nå sin fulla potential. Elevhälsoteamet består
av skolsköterska, specialpedagog och kurator
och vi arbetar framför allt främjande och förebyggande tillsammans med elever och personal.

Tutorial time (TT)
Tutorial time (TT) är ett tillfälle där du som elev
kan boka in din lärare för att få vägledning i dina
kurser. Varje onsdag, en timme på eftermiddagen, har du inga lektioner och alla lärare är
bokningsbara för handledning.

Roll Call
Roll Call liknar det du kanske känner till som
klassråd eller mentorstid. Vi vill utnyttja tiden
så bra som möjligt till exempelvis information,
gruppstärkande aktiviteter och studieteknik.
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Trygghet och trivsel
Täby Enskilda har de bästa resultaten vad gäller
trygghet och trivsel i hela Stockholms län (källa
Gymnasieantagningens elevenkät). För oss är
tryggheten och trivseln central för din möjlighet
att utvecklas och stimuleras under dina år på
skolan. Det är också viktigt för oss att du känner
en trygghet i sina studieval: att du vet att du kan
söka dig vidare till utbildningar efter gymnasiet
för att bygga en karriär och en framtid.
Under skolans introvecka får alla nya ettor lära
känna skolans personal, lokaler och arbetssätt
innan tvåorna och treorna kommer tillbaka. Du
får bekanta dig med din handledare och din
nya klass. Du får komma igång med datorn och
skolans digitala plattform. Som elev får du träffa
elevhälsan och representanter från några av
skolans alla elevföreningar. Introveckan avslutas
med en dag då även tvåorna och treorna kommer
tillbaka till skolan och vi tillsammans genomför
vår traditionella lärårsstart!
Vi har flera aktiviteter under året för att ge skolans
elever möjlighet att träffas över gränserna mellan
program och årskurser, till exempel en gemensam aktivitet dagen före höstlovet och skolans
stora kubbturnering på vårterminen!
På Täby Enskilda finns många elevföreningar. I
dem kan du engagera dig i frågor du brinner för.
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Din Kompis utgörs av en elev från varje klass.
Tillsammans med skolans likabehandlingsteam
anordnar Din kompis trivselskapande aktiviteter på
skolan. Alla hjärtans dag, julpyssel och blinddate-luncher är några exempel på vad de brukar
hitta på!
I skolans cafeteria kan du handla mellanmål
och dricka för att hålla energin uppe under dina
skoldagar.
Skolans reception är alltid bemannad. Vi vill att
vi som är på skolan ska känna oss trygga med att
inga obehöriga besöker skolan. Besök är välkomna
och de måste föranmälas.
Elevkåren är aktiv och strävar efter att du som
elev ska kunna göra din röst hörd! Engagera dig!
Här finns många glada viljor och ett stort
engagemang för skolan!

“Det är så trevlig stämning
på skolan och det känns att
man kan vara sig själv!”

39

Passionerade lärare
40

Gabriella Kjellqvist

A
̊ nders Nylén

Necmettin Sahindal

Samira Efazat

Elisabeth Ennerberg

Lars Björklund

Lärare i bild och media

Lärare i samhällskunskap
och historia

Lärare i matematik
och fysik

Lärare i samhällskunskap
och geografi

Lärare i religion och historia

Lärare i engelska
och historia

Jag har lyxen att få jobba med
min egen stora passion tillsammans med eleverna varje
dag – hur vi kan kommunicera
viktiga frågor, känslor eller
andra ämnen som berör oss
med hjälp av film, ljud, foto och
text. Mitt mål i kurserna är att
eleverna får med sig kunskaper
om kreativa hjälpmedel som
hjälper dem att läsa av, tolka
och synliggöra vår värld. Det
Digitala Samhället är en balans
mellan praktik och teori och ett
perfekt sätt att synliggöra och
förstå vår historia, vår samtid
och vår framtid.

”Ipsa scientia potentas est kunskap är makt!

Jag tycker att fysik är det bästa
som finns i världen! Under mina
lektioner “leker” vi mycket. Vi
har exempelvis använt oss av
bilbanor och flygande kor för
att studera centralrörelser. Just
den undersökande och laborativa delen av fysiken är den
mest spännande. Det handlar
om att utmana förutfattade
uppfattningar om olika fenomen och jag gillar att omkullkasta dem!

I båda mina ämnen vill jag skapa
en medvetenhet kring aktuella
frågor. Det kan handla om miljöfrågor, mänskliga rättigheter
eller svensk och internationell
politik. I min roll som lärare vill
jag dessutom bidra till att du
blir en aktiv samhällsmedborgare
med kunskaper om hur du kan
förändra och påverka.

Varje dag får jag träffa elever och
prata om historia och religion,
mina två favoritämnen! För mig
är det viktigt att vi tillsammans
skapar ett klimat i klassrummet
där vi kan lära oss av varandra
samtidigt som vi har roligt
tillsammans. Mitt mål är att min
religions- och historieundervisning ska kännas aktuell och
utmanande för både mina elever
och mig själv.

Jag råkar vara lärare i engelska
och historia, men jag undervisar
gärna om allt möjligt i mina
kurser - så länge som det för
oss närmare ämnets kärna. Det
många inte inser är att precis
allt kan vara fascinerande; så
länge man som lärare ser som
sin viktigaste uppgift att lära
eleverna att lära så bär faktiskt
allt på en gåta att söka svaret
på. Visste du till exempel att
glas är världshistoriens absolut
viktigaste uppfinning? Visst vill
du nu veta varför?

En bärande idé i min undervisningspraktik är att skolan
skall stå för både kunskap och
bildning. Utan att ha faktakunskaper kan komplexa samband
som internationella konflikter
eller världsekonomin svårligen
förstås. Under mina lektioner
i ekonomi, samhällskunskap
och ledarskap och organisation
arbetar vi därför med olika
samhällsvetenskapliga
laborationer.
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Datorer
Hos oss har varje elev en egen bärbar dator. Vi
tycker det är naturligt att du som elev skall ha ett
bra verktyg i dina studier – ett verktyg som också
är en självklarhet på många arbetsplatser efter
din studietid. Kommunikationen med kurslärare
och samarbeten med klasskamrater, i såväl små
arbeten som större projekt, kräver detta. Pedagogik
framför teknik är vårt fokus.

Vi arbetar i Google Apps och i Schoolity finns all
information som du som elev eller vårdnadshavare
behöver.
Våra lokaler är självklart utrustade med trådlöst nätverk så att du kan jobba effektivt i skolan
(eller på gräsmattan och uteplatsen när solen
skiner).

“Jag tycker det fungerar utmärkt.
Vi använder datorerna lagom mycket.
Man sitter inte framför datorn hela
dagarna, utan lärarna varierar
lektionerna.”

“Skolan är så extremt mycket
fräschare och coolare än min
gamla skola. Man tar större
ansvar som elev.”

Lokaler
Skolans moderna, ljusa och luftiga lokaler
uppskattas av alla på skolan. Vi har de senaste
åren investerat stort för att anpassa skolan till
det ökade söktrycket och för att skapa en ännu
bättre studiemiljö. Vi inreder nya klassrum och
arbetsrum med textilmattor för bra ljudmiljö och
glasväggar för maximalt ljusinsläpp.
Kunskapens Hav är en stor gemensam yta där
samtal och samarbete flödar. Det finns flera mindre
grupprum där man kan gå undan för att få lugn
och ro. Även biblioteket är en plats där det finns
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möjlighet till mer avskildhet. Våra lärmiljöer är
byggda för att främja passion för lärande. 2016
färdigställdes vår nya del Lärandets Ocean med
nya fina klassrum och grupprum.
Sommaren 2017 installerade Täby Enskilda
Gymnasium en av Stockholms största solcellsanläggningar, med 2000 kvadratmeter takyta
helt belagd med solceller! Vi är stolta över att
producera en tredjedel av vår el själva!
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Förstklassig

skolmat
Att god och vällagad riktig mat är avgörande
för att du ska må bra och prestera väl är självklart
för oss. Med stor omsorg och mycket kunskap
lagar vår alldeles egna stjärnkock Tobias Bentley,
tillsammans med sin souschef Caroline Juhlin,
fantastisk skolmat med fräscha råvaror helt från
grunden.
Tobias har tidigare jobbat på restaurang Grill i
Stockholm. Före flytten till Stockholm arbetade
han som köksmästare på restaurang Höganloft i
Hestra i Småland där han är född och uppvuxen.
Under femton års tid har han arbetat som kock
på ett flertal restauranger i Småland, Göteborg
och Stockholm.
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- Jag ansvarar för skollunchen och det är en
jättespännande uppgift. Jag tycker att skollunchen
i Sverige har varit förbisedd alltför länge och nu
ändrar vi på det tillsammans, säger Tobias.
Vår ambition är att Bistro Bentley alltid ska
ha en god hemlagad lunch med både klassisk
svensk husmanskost och moderna internationella
maträtter. Självklart serveras också vällagad
vegetarisk mat.
Täby Enskilda vann 2015 pris i Årets Svenska
Måltidslitteratur för boken ”Täby Enskildas nya
kokbok – Passion för skolmat” som innehåller
recept för fyra eller 600 personer.
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Rektor
Hej!
						
Nu är det spännande och pirrigt, eller hur? Och
det är ju inte så konstigt. Det kan vara svårt att
bestämma sig. Det förstår vi. Just därför är det
också viktigt att lita på fakta – och inte bara på
din känsla. Ställ dig frågan: “Var går de nöjdaste
eleverna?”					
Vi är stolta över vår skola. Vi har de nöjdaste
eleverna i länet och fantastiskt goda studieresultat.
Det är hårda fakta från Skolverket och Gymnasieantagningens kvalitetskriterier. Tillsammans med
dig kan vi bli ännu bättre.			
För det är ju så. Utan nöjda elever har vi som
skola inget existensberättigande. Vi måste varje
dag förtjäna våra elever. Därför måste vi ha de
bästa utbildningarna och de bästa lärarna. Det
tycker vi att vi har. Förutom att lärarna är grymt
kunniga i sina ämnen är de också experter på att
locka fram dina bästa sidor och utveckla dem. De
älskar sina jobb och det kommer du att märka.
Passion för lärande, helt enkelt!
						
Varmt välkommen till vår fantastiska skola!

Jan Liljegren
Rektor
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Slutliga antagningsgränser HT 2019

Avgångsbetyg VT 2018

Det Digitala Samhället: 250 (Median: 280)
Ekonomiprogrammet: 297,5 (Median: 315)
Naturvetenskapsprogrammet: 322,5 (Median: 332,5)
Samhällsvetenskapsprogrammet: 290 (Median: 312,5)
Teknikprogrammet: 317,5 (Median: 326,2)

Medel hela skolan: 17,7
Det Digitala Samhället (Estetiska programmet): 17,4
Ekonomiprogrammet: 17,4
Naturvetenskapsprogrammet: 18,1
Samhällsvetenskapsprogrammet: 17,7
Teknikprogrammet: 17,5

Nöjdhet med skolan
79% Högst i Stockholms län
Täby Enskilda Gymnasiums genomsnittsvärde i
Gymnasieantagningens elevenkät 2019

Mässor

Antal elever

Öppet hus

880 elever fördelade på 33 klasser (augusti 2019)

29 november 2019, 16-19
24 januari 2020, 16-19

Täby Enskilda Gymnasium
Box 2800
187 28 Täby

Besöksadress
Kemistvägen 1		
08-732 21 00		

Dantemässan 16 november 2019, 10.00-15.30
Gymnasiemässan i Älvsjö 2019, 21-23 november

www.tabyenskilda.se
reception@tabyenskilda.se

