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Vi vill vara en plats där elever och lärare vågar.

En plats där glädje, kreativitet och  
utveckling är våra ledstjärnor.

En plats där människor möts och växer.

Passion för
– Vår vision

lärande
2
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En plats där respekten och fascinationen 
för individen styr vårt arbete.

En plats som genomsyras av passion för lärande.

– Vår vision
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”Jag tycker framför allt att det är en väldigt härlig 
stämning på TEG. Det ser man i hur folk vågar 

uttrycka sig utan rädsla för att bli ifrågasatta.” 
– Viggo, åk 3

”Stämningen är varm och inbjudande, lärarna är 
engagerade och stöttande, maten är supergod och 
lokalerna fräscha! Det bästa med skolan är att det 
knappt finns något att klaga på.” 

– Alicia, åk 3
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1.
Dokumenterat mycket 

god undervisning. Topp 5 
i Stockholms län (kvalitet 

och betygsresultat). 

Källa: Skolverkets statistikdatabas och 
Gymnasieantagningens elevenkät.

2.
Dokumenterat bäst 

kvalitet i Stockholms län 
vad gäller elevernas trivsel 

och trygghet.
 

  Källa: Gymnasieantagningen 
Gymnasieantagningens  

 elevenkät.

3.
28 elever i varje klass  

– individualisering  
blir verklighet. Du blir sedd 

på riktigt.

4.
Stor ”liten” skola.  

900 elever fördelade  
på 33 klasser. 

5.
Högsta nivå 

på utrustningen. 

 6.
Behöriga och 

omtyckta lärare. 

7.
Prisbelönt och 

förstklassig skolmat. 

 8.
Nyrenoverade, ljusa  
och fräscha lokaler.

9.
Modern digital  

arbetsmiljö. En bärbar  
dator till varje elev och 

lärare.
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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, byg-
ga en skola i toppklass. Genom åren har vi sett 
ungefär 3800 studenter springa ut från skolan. Vi 
får ofta besök av våra tidigare elever som kom-
mer tillbaka för att träffa sina lärare, äta den goda 
skolmaten och åter få ta del av skolans varma 
atmosfär.

Nio anledningar
att välja Täby Enskilda
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INDIVIDEN

Du är i fokus!
Det är nu det börjar! Äntligen! Gymnasiet, livet 
och framtiden. Alla vi på Täby Enskilda är både 
nyfikna och spända på att få lära känna dig. Det 
är viktigt för oss på Täby Enskilda att du ska 
känna dig sedd för den du är och den du vill vara. 
För du är ju först och främst - en individ. Vi på 
skolan 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 kän-
na 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 en lägesrapport som visar 
ungefär vilket betygskriterie din kunskaper och 
din utveckling motsvarar. Det pågår en ständig 
dialog med lärarna om hur du ska kunna nå ännu 
längre i din utveckling.
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“På TEG finns många bra lärare, vilket i sin 
tur gör att alla kan få den hjälp de behöver. 
På TEG syns eleverna!” 

– Richard, åk 2

”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.”

– Ludvig, åk 2
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“Man känner sig alltid 
välkommen när man kommer 
till skolan på morgonen och 
receptionisten säger god 
morgon!”

BEMÖTANDET Att växa  genom möten

”Det bästa med Täby Enskilda är stämningen 
på skolan. Alla är så trevliga och hjälpsamma, 
så att man känner sig hela tiden välkommen.” 

– Melania, åk 2
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Det är i mötet det händer. Det är människorna 
som gör Täby Enskilda. Oavsett vilka uppgifter 
vi i personalen har så är vi här för din skull. Alla 
jobbar vi för att du ska utvecklas och växa som 
människa under din tid på skolan. När du börjar i 
årskurs 1 hos oss har du och alla andra nya ettor 
skolan för er själva. Under introdagarna visar vi 
dig allt som kan vara bra att veta inför gymnasie-
tiden. Vi varvar information och praktiska inslag 
med sociala aktiviteter som stärker gruppkäns-
lan och samhörigheten. Genom programdagar, 
kubbturneringar och föreningar strävar vi 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 eller 
vikarie som möter eleverna känner dig och kan 
skolans kultur och arbetssätt. Vi tycker att det 
är viktigt att mötas också utanför lektionerna! 
Skolan har flera gemensamma ytor där elever 
kan ses mellan lektioner för att fika, hänga eller 
spela pingis.

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

Att växa  genom möten
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“Först i tvåan insåg jag 
skillnaden mellan att 

prestera och att lära sig.”
– Robert, åk 3
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Strävan efter att  
utvecklas

UTVECKLINGEN

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, 
och att det i vår närhet finns många bra skolor. 
Det sporrar oss att hela tiden sträva efter att ut-
vecklas, att alltid ligga steget före. Våra lärare är 
noggrant rekryterade och får de bästa förutsätt-
ningarna för 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. 

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

– Emma, åk 3

12

Forskning visar att dina studieresultat förbättras 
om dina lärare arbetar formativt. Det bety-
der 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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Våga!

HANDLINGSKRAFTEN

Vi vill varje dag träna dig i att våga. Men att 
våga prova nya saker är läskigt, och det vet vi. På 
Täby Enskilda arbetar vi aktivt för att skapa tryg-
ga grupper och trygga miljöer, så att var och en 
vågar prova, och - vågar misslyckas. För det är av 
våra misstag som vi lär oss. Både lärare och elev-
er. Det är när du vågar göra det annorlunda och 
oväntade som nya saker händer, nya idéer föds 
och utveckling sker. För att ge dig nya perspek-
tiv vill vi ta in omvärlden i skolan. Vi har en stolt 
tradition av internationellt samarbete med skolor 
och organisationer i flera delar av världen. Vi har 
genom åren anordnat bildningsresor, inrikes och 
utrikes, som du som elev i årskurs två kan söka 
till. Utöver våra internationella projekt, samarbe-
tar vi med universitet och näringsliv i Sverige för 
att du ska få den bästa utbildningen.
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“Lärarna ser oss elever inte 
bara som elever utan också 
som individer som försöker, 
misslyckas och utvecklas.” 

– Matilda, åk 2

“Täby Enskilda är en skola 
som får elever att våga 
och växa. I undervisningen 
finns hela tiden ett fokus 
på lärandet, snarare än 
prestationen.” 

– Saga, åk 1

15   
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Lars Björklund
Lärare i engelska  
och historia

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?

Passionerade lärare
Mathias Nilsson
Lärare i matematik  
och fysik

Mina två största intressen i livet 
är naturvetenskap och hjärnans 
utveckling. För mig är läraryrket 
den perfekta kombinationen 
av dessa två. På mina lektioner 
försöker jag alltid ställa ma-
tematikens och fysikens mest 
häpnadsväckande upptäckter 
och stötestenar i relation till 
våra hjärnor och hur fantastis-
ka dessa är på att förstå och 
förundras över universum och 
dess lagar. Kan man resa i 
tiden? Hur skulle det i så fall gå 
till och vad skulle hända med 
våra medvetanden när vi träffar 
vår numera äldre lillasyster? 
What? Detta och mycket mer 
kan vi utforska tillsammans. Vill 
du följa med mig på resan?

Gabriella Kjellqvist
Lärare i bild och media

Jag har lyxen att få jobba med 
min egen stora passion tillsam-
mans med eleverna varje dag – 
hur vi kan kommunicera viktiga 
frågor, känslor eller andra äm-
nen 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 
har en balans mellan praktik 
och teori och ett perfekt sätt att 
synliggöra och förstå vår histo-
ria, vår samtid och vår framtid.
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Passionerade lärare
Elisabeth Ennerberg
Lärare i religion och historia

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 historieundervis- 
ning ska kännas aktuell och  
utmanande för både mina elever 
och mig själv.

Samira Efazat
Lärare i samhällskunskap 
och geografi

I båda mina ämnen vill jag skapa 
en medvetenhet kring aktuella 
frågor. Det kan handla om miljö- 
frågor, 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.

Allan Hennius
Lärare i samhälls- och  
juridikämnen

Att kunna saker om samhället 
är viktigt, ibland livsviktigt, men 
vägen till kunskapen måste 
vara spännande, fascinerande 
och framför allt rolig! Jag vill 
som lärare hitta balansen mel-
lan allvar och humor, mellan 
djupa insikter och gapskratt. 
Livet är en berg- och dalbana 
och en bra undervisning är som 
livet; tvära kast och samtidigt 
plats för en oändlig mångfald. 
Både i ämnen man tar upp men 
också i sätt att lära sig. Enjoy 
the ride!

“Man är inte bara en i mängden utan alla lärare vet vem man 
är. De lyssnar på ens önskemål och man får en personlig 
anpassning. Lärare och elever jobbar som ett team.” 

– Hanna, åk 3
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Datorer
Hos oss har varje elev en egen bärbar dator. Vi 
tycker det är naturligt att du som elev ska 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. Peda-
gogik framför teknik är vårt fokus. Det innebär att 
lärarna är tydliga med hur och när man arbetar 
med datorerna på lektionstid. I klassrummet 

finns en balans mellan att lyssna, samtala, läsa 
i läroböcker, studera föremål och att använda 
datorerna. När datorerna är framme arbetar vi i 
Google Apps och i Schoolity finns all information 
som du som elev eller vårdnadshavare behöver.

Våra lokaler är självklart utrustade med tråd-
löst nätverk så att du kan jobba effektivt i skolan 
(eller på gräsmattan och uteplatsen när solen 
skiner).

“Vi har datorn som hjälpmedel. Det är praktiskt att i stort sett allt 
lärarna säger och gör läggs upp på Google Drive.” 

– Fredrik, åk 3

18
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Lokaler
Täby Enskildas moderna, ljusa och luftiga lokaler 
uppskattas av alla på skolan. Våra lärmiljöer är 
byggda för att främja passion för lärande. Vi  
investerar stort för att anpassa skolan till det 
ökade söktrycket och för att skapa en optimal 
studiemiljö. Våra klassrum och arbetsrum inreds 
med textilmattor för bra ljudmiljö och glasväggar 
för maximalt ljusinsläpp.
   Kunskapens Hav och Lärandets Ocean är stora 
gemensamma ytor för samtal och samarbete. 

Det finns flera mindre grupprum där man kan gå 
undan för att få lugn och ro. Under 2020 färdig-
ställdes vårt nya bibliotek och tysta studierum, 
vår nya tv-studio, sex nya klassrum och fem nya 
grupprum.
   Sommaren 2017 installerade Täby Enskilda en 
av Stockholms största solcellsanläggningar, med 
2000 kvadratmeter takyta helt belagd med sol-
celler. Vi är stolta över att producera en tredjedel 
av vår el själva!

“Lokalerna är rena och fräscha och det känns 

som hemma att komma till skolan.” 
– Ioana, åk 1

18

Titta mer på våra 
lokaler
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Varför vi lyckas
Checkpointsystemet

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.
 

Lektionerna

På Täby Enskilda är en lektion i regel 175 minu-
ter. 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 självklart lärarledda.

Elevhälsoarbetet

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

Roll Call

Roll Call liknar det du kanske känner till som 
klassråd eller handledartid. Vi vill utnyttja tiden 
så bra som möjligt till exempelvis information, 
gruppstärkande aktiviteter och studieteknik.

Support och reflektion

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.

Passion För Lärande (PFL)

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? 

Tutorial time (TT)

Tutorial time (TT) är en tid varje vecka där du som 
elev kan få vägledning av någon av dina lärare.

Lärarna

Enligt våra utvärderingar trivs våra lärare myck-
et bra på jobbet, och det märks. Vi vill att varje 
enskild lärare ska ha friheten att våga prova nya 
arbetssätt och vara kreativ. Men vi arbetar också 
mycket tillsammans för att nå våra gemensam-
ma mål: en trygg miljö och en lärorik och lust-
fylld gymnasietid för våra elever.

“De långa lektionerna är väldigt bra 
för man får verkligen chansen att gå 
djupare in på ämnet och lära sig, till 
skillnad från kortare lektioner där man 
knappt hinner börja innan man slutar.” 

– Alicia, åk 3
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“Det är så trevlig stämning 
på skolan och det känns att 
man kan vara sig själv!”

- Linnéa, åk 3
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Trygghet och trivsel
Bäst resultat

Täby Enskilda har de bästa resultaten vad gäller 
trygghet och trivsel i hela Stockholms län (källa: 
Gymnasieantagningens elevenkät). Trygghet och 
trivsel är centralt för att du ska ha möjlighet att 
utvecklas och stimuleras under dina år på skolan. 
Det är också viktigt för oss att du känner en 
trygghet i dina studieval – att du vet att du kan 
söka dig vidare till utbildningar efter gymnasiet 
för att bygga en karriär och en framtid.

Introdagar

Under skolans introdagar 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.

Skolgemensamma aktiviteter

Vi har flera aktiviteter under året för att ge skolans 
elever möjlighet att träffas över gränserna mellan 
program och årskurser, till exempel skolans stora 
kubbturnering på vårterminen! 

Elevföreningar

På Täby Enskilda finns många olika elevförening-
ar. Här kan du hitta likasinnade och tillsammans 
med dem engagera dig i de frågor du brinner för.

Din Kompis 

Din Kompis utgörs av våra trivselambassadörer 
på skolan – en elev från varje klass. Tillsammans 
med skolans likabehandlingsteam anordnar Din 
Kompis trivselskapande aktiviteter på skolan. Alla 
hjärtans dag, blind-date-luncher och julpyssel är 
några exempel på vad de brukar hitta på!

Cafeteria

I skolans cafeteria kan du handla mellanmål 
och dryck för att hålla energin uppe under dina 
skoldagar.

Reception
Vår reception är alltid bemannad. Vi vill att alla 
på skolan ska känna sig trygga och att ingen 
obehörig besöker skolan.

Elevkåren

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.

Film: Trygghet 
och trivsel



2424

skolmat
Förstklassig

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 Bent-
ley, tillsammans med sin souschef Natalia
Strzelczyk, fantastisk skolmat med fräscha 
råvaror, helt från grunden.
- 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.

I skolans matsal, Bistro Bentley, erbjuds det 
alltid kolsyrat vatten, nybakat bröd, mjölk och 
havredryck som ett komplement till dagens 
mat. I kiosken går det även att köpa kaffe, 
mackor och annat smått och gott för att 
hålla energin uppe under dagen.

Tobias har tidigare jobbat på restau-
rang 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 arbetade han som kock på ett flertal restau-
ranger i Småland, Göteborg och Stockholm. 
Vår ambition är att Bistro Bentley alltid ska ha 
en god hemlagad lunch med både klassisk 
svensk husmanskost och moderna internatio nella 
maträtter. Självklart serveras också vällagad 
vegetarisk mat som nuförtiden prioriteras högt 
på matsedeln.

Täby Enskilda vann 2015 pris i Årets Svenska 
Måltidslitteratur för boken Täby Enskildas nya 
kokbok – Passion för skolmat som innehåller re-
cept för fyra eller 600 personer. Lokala tidningar 
har även skrivit om Tobias Bentley och skolans 

goda mat ett flertal gånger. 2020 gav vi ut vår 
tredje kokbok Kultur och koriander,  en tanke- 

och kokbok om utvecklingens umami.
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Natur Teknik
Digitala

Samhället

Det Digitala Samhället Naturvetenskap Teknikvetenskap

Sam

Samhällsvetenskap

Beteendevetenskap

Ekonomi

Ekonomi

Juridik Naturvetenskap
och samhälle

Samma

högskolebehörighet

(Ma3b)

Jag heter Ellinor Björnegren och jag är biträdande 
rektor på skolan. Att välja gymnasium och program 
är ett stort och viktigt beslut och jag vill hjälpa dig att 
välja rätt. Du är alltid välkommen att höra av dig med 
dina frågor. Jag hjälper dig att förstå fördelar med 
olika program och inriktningar, meritpoäng, tankar 
kring vidare studier och vad vi kan erbjuda på vår 
skola. Du träffar mig på mässor och öppet hus. Vid 
frågor om studier och behörighet kontakta mig,  
Ellinor Björnegren, på syv@tabyenskilda.se.

Antagningsgränser HT 2022 Poäng Median 
Det Digitala Samhället 260 287,5 
Ekonomiprogrammet 310 322,5
Samhällsvetenskapsprogrammet 310 322,5
 
Naturvetenskapsprogrammet 325 337,5
Teknikprogrammet 320 332,5

Alla våra program ger  
   högskolebehörighet

Alla våra program ger behörighet till högskolan. Du 
kan med gott samvete låta dina intressen styra. Det 
Digitala Samhället, Samhällsvetenskapsprogrammet 
och Ekonomiprogrammet är likvärdiga så länge du 
läser Matematik 3b, vilket du kan göra på alla tre  
programmen.

På Naturvetenskapsprogrammet och Teknik- 
programmet får du behörighet även för tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar på högskolan. Vi  
berättar mer om våra program på våra öppna hus.

Studie- och  
  yrkesvägledning
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Öppet hus

Mässor

Kom och träffa oss på Dantemässan på Täby  
Racketcenter 19 november 2022.

Öppet hus

Se våra fina lokaler, träffa elever och personal 
och få svar på dina frågor!
www.tabyenskilda.se/oppethus 

25 november 2022 klockan 16-19
27 januari 2023  klockan 16-19 

Ansökan

Antagningen till vår skola går via Gymnasiean-
tagningen.

Ansök: 17 januari – 15 februari 2023
Omval: 17 april – 15 maj 2023

Antagningsbesked kommer den 4 juli 2023.

Upprop åk 1 onsdag 16 augusti 2023

Hur du ansöker till 
Täby Enskilda
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Om utbildningen

Programmet Det Digitala Samhället passar dig som gil-
lar att kombinera praktiskt med teoretiskt. Du kommer i 
utbildningen att få arbeta mycket med kommunikation 
och lära dig hur medier och samhälle interagerar. Ut-
bildningen behandlar såväl viktiga samhällsfrågor som 
hur medier fungerar och arbetar för att nå fram med 
sitt budskap. Programmet ger samma behörighet som 
Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogram-
met
.

Under utbildningen 

Under utbildningen får du lära dig hur du kommunicerar 
med text och bild på bästa sätt för att nå ut till rätt mål-
grupp. Du lär dig grunderna i medieproduktion, journa-
listik, foto, digital bildbehandling, grafisk design, layout 
och film. Du fördjupar dig också i hur medier, konst, poli-
tik, historia och kultur formar och påverkar vårt samhälle 
idag och historiskt.

Efter utbildningen 

Efter utbildningen är du väl förberedd för högskole-
studier inom både media, kommunikation och sam-
hällsvetenskapliga utbildningar. Väljer du dessutom till 
Matematik 3b blir du behörig till ännu fler utbildningar. 
Våra tidigare elever från Det Digitala Samhället studerar 
vidare i många olika branscher. Några exempel på yrken 
som de har idag är stadsplanerare, medieproducent, art 
director, grafisk designer, polis, barnmorska, kommuni-
katör, politisk sekreterare, digital marknadsföringsspeci-
alist, front end-utvecklare, gymnasielärare och civileko-
nom.

Valmöjligheter

Det finns en inriktning på Det Digitala Samhället. Där 
har du stor frihet att påverka innehållet i programmet! 
Du läser alla de viktiga kurserna som du behöver för 
att få behörighet till universitet och högskola. Du väljer 
minst tre av kurserna Foto 1, Film- och tv-produktion 1, 
Journalistik, reklam och information 1, Matematik 3b och 
Moderna språk. Men du kan också välja alla fem.

DET DIGITALA SAMHÄLLET

”Man får alltid uttrycka sig kreativt, inte bara i 
mediekurserna, utan även i ämnen som svenska 
och samhällskunskap. Skolan känns kul hela 
tiden.” 
– Herman, åk 1

D
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”Det finns stor valmöjlighet i programmet, men 
hela tiden en kärna av kommunikation och ett 
bredare samhällsperspektiv.” 
– Sven, lärare
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Programchef
liselotte.lundh@tabyenskilda.se

Poängplan
Årskurs 1

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

Årskurs 2

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

Årskurs 3

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 läsa alla fem

 2500 poäng
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Liselotte Lundh
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Om utbildningen

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi passar dig 
som vill ha en bred utbildning inom just - ekonomi. Du 
kommer att lära dig om affärsidéer, bokföring, mark-
nadsföring och ledarskap. Genom både teoretiska och 
praktiska övningar utvecklar du din förståelse för hur 
ekonomi och företagande fungerar, såväl nationellt som 
internationellt.

Under utbildningen

Under utbildningen tränas du i att komma på idéer och 
förverkliga dem. Du får också chansen att arbeta i pro-
jekt som kopplas till näringslivet. Under ditt tredje år på 
utbildningen startar du ett eget UF-företag tillsammans 
med några klasskamrater. Utbildningen ger dig alltså 
möjlighet att arbeta kreativt, att ha en chefsroll och att 
bli en riktigt duktig säljare. Vi besöker universitet, hög-
skolor och företag, och tar ofta in intressanta föreläsare 

för att få en bättre förståelse för hur ekonomi fungerar i 
praktiken!

För att du ska vara redo för en internationell marknad 
läser du kurserna Engelska 7 och Internationell ekonomi. 
Kursen Matematik 3b ingår också när du går ekonomiin-
riktningen.

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du väl förberedd för högskolestu-
dier inom framförallt ekonomi eller juridik.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt första år 
på skolan: Ekonomi eller Juridik. Under första året får du 
prova på både Företagsekonomi 1 och Privatjuridik, så att 
du lättare ska kunna göra ditt val.

EKONOMIPROGRAMMET

Inriktning: Ekonomi

E
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”Det bästa med ekonomiprogrammet är att se hur allt vi lärt oss 
under två år faktiskt fungerar i praktiken nu när vi driver våra 
UF-företag i trean.” 
– Erik, åk 3

”Som lärare på ekonomiprogrammet jobbar vi mycket med att 
integrera de olika kurserna för att skapa en värdefull helhetsbild 
och ge god kvalitet på utbildningen.” 
– Astrid, lärare
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Poängplan
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

Årskurs 2

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

Programchef
ellinor.bjornegren@tabyenskilda.se

Ellinor Björnegren
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Om utbildningen

Ekonomiprogrammet med inriktning juridik är en bred utbild-
ning där du utvecklar din förmåga att analysera, argumentera 
och diskutera. Du lär dig om det svenska rättssystemet samt 
hur samhällsutvecklingen påverkar lagar och regler. Du kom-
mer att bygga upp en förståelse för människors beteende 
och hur sociala, biologiska och psykologiska förutsättningar 
kan förklara varför somliga människor begår brott.

Under utbildningen

Under utbildningen djupdyker vi i 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. För att få 
en bra förståelse för hur juridik fungerar i praktiken besöker vi 
rättegångar, advokatbyråer och anordnar egna rättegångsspel. 
I vår unika programfördjupning kriminologi – läran om brottsliga 
beteenden – lär du dig förklaringsmodeller till brottslighet.

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du väl förberedd för högskolestudier 
inom framför allt juridik eller andra samhällsvetenskapliga 
utbildningar. Väljer du dessutom till Matematik 3b blir du 
behörig till ännu fler utbildningar, inom till exempel ekonomi. 
Utbildningen ger dig samma högskolebehörighet som Sam-
hällsvetenskapsprogrammet och Det Digitala Samhället.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt första år på sko-
lan: Ekonomi eller Juridik. Under första året får du prova på 
både Företagsekonomi 1 och Privatjuridik, så att du lättare ska 
kunna göra ditt val. I årskurs 3 får du även möjlighet att välja 
att fördjupa dig i antingen Engelska 7 eller Matematik. 3b. Du 
kan välja båda kurserna.

EKONOMIPROGRAMMET

Inriktning: Juridik

E
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”Det är ett teoretiskt program, förstås, men många 
kurser inom juridiken har en rolig, praktisk inriktning.”

– Allan, lärare

”Oavsett vad jag jobbar med i framtiden, även om det inte är inom 
ekonomi eller juridik, kommer de kunskaper jag fått under de här 
åren alltid att vara bra att ha med.” 
– Scilla, åk 2
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Poängplan
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

Årskurs 2

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
Kriminologi .....................................................................................100
Psykologi 2a  .................................................................................. 50
Religionskunskap 1  .................................................................. 50
Retorik  ..............................................................................................100
Svenska 3 ........................................................................................100
Gymnasiearbete ........................................................................100
Individuella val........................................................................... 200

 2500 poäng

Programchef
ellinor.bjornegren@tabyenskilda.se

Ellinor Björnegren
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Om utbildningen

På Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
beteendevetenskap kommer du att få lära dig om hur 
människor fungerar och hur individer beter sig i grupp. 
Utbildningen behandlar frågor såsom gruppsykologi, 
kommunikation och ledarskap.

Under utbildningen

Under utbildningen läser du många samhällsori-
enterade ämnen såsom historia, samhällskunskap 
och religionskunskap. Men du läser även kurser som 
sociologi, kommunikation och ledarskap och orga-
nisation, samt fördjupar dina kunskaper i psykologi 
och filosofi. Du kommer att läsa om, reflektera över, 
diskutera och analysera samspelet mellan samhälle 
och individ ur flera olika perspektiv. Utbildning-
en innehåller också praktiska moment, där du får 
undersöka hur grupper fungerar samt pröva på att 

utöva ledarskap. Genom hela utbildningen arbetar 
vi med en kombination av seminarier, fallstudier, 
föreläsningar, diskussioner och studiebesök.

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du väl förberedd för högsko-
lestudier inom framför allt samhällsvetenskap och 
humaniora. Väljer du dessutom till Matematik 3b 
blir du behörig till ännu fler utbildningar, inom till 
exempel ekonomi, juridik och statsvetenskap. Ut-
bildningen ger dig samma högskolebehörighet som 
Ekonomiprogrammet med inriktning juridik och Det 
Digitala Samhället.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt andra 
år på skolan: Beteendevetenskap eller Samhällsve-
tenskap. Du kan välja till Matematik 3b.

SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET
Inriktning: 
Beteendevetenskap

S
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”Jag skulle säga att Samhällsprogrammet lär oss tillämpa kunskap i olika 
kontexter. Vi lär oss hur samhället ser ut nu, men också hur det har sett 
ut, hur det kan komma att se ut i framtiden och vad det kan bero på.” 
– Elsa, åk 2

”Jag undervisar härliga, kreativa och intresserade elever i 
mina kurser och det gör mig till en bättre lärare.” 

– Dan, lärare
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Programchef
karin.elmquist@tabyenskilda.se

Karin Elmquist

Poängplan
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

Årskurs 2

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

Årskurs 3

Engelska 7  ....................................................................................100 
Filosofi 2  ............................................................................................ 50
Kommunikation  ........................................................................100
Ledarskap och organisation  ...........................................100
Psykologi 2a  .................................................................................. 50
Sociologi  ........................................................................................100
Svenska 3  .......................................................................................100 
Gymnasiearbete  .......................................................................100
Individuella val  ......................................................................... 200

 2500 poäng
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SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET
Inriktning: 
Samhällsvetenskap

S

Om utbildningen 

På Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning sam-
hällskunskap kommer du att få lära dig om hur människor 
fungerar i det stora samhället: i olika länder, kulturer och reli-
gioner. Utbildningen behandlar frågor såsom internationella 
relationer, retorik, miljö och jämställdhet.

Under utbildningen

Under utbildningen läser du många samhällsorienterade 
ämnen såsom historia, samhällskunskap och religions-
kunskap. Men du läser även kurser som internationella 
relationer, geografi och retorik samt fördjupningskurser 
i historia och samhällskunskap. Du kommer att läsa om, 
reflektera över, diskutera och analysera samhällsfrå-
gor och på så sätt skaffa dig en ökad förståelse för vårt 
samhälle och dess komplexitet. Detta, kombinerat med 
kursen retorik, gör att du utvecklar ditt samhälleliga enga-
gemang och din förmåga att kommunicera ett budskap. 

Genom hela utbildningen arbetar vi med en kombination 
av seminarier, fallstudier, föreläsningar, diskussioner och 
studiebesök.

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du väl förberedd för högskolestudier 
inom framför allt samhällsvetenskap och humaniora. Väl-
jer du dessutom till Matematik 3b blir du behörig till ännu 
fler utbildningar, inom till exempel ekonomi, juridik och 
statsvetenskap. Utbildningen ger dig samma högskolebe-
hörighet som Ekonomiprogrammet med inriktning juridik 
och Det Digitala Samhället.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt andra år på 
skolan: Samhällsvetenskap eller Beteendevetenskap. Du 
kan välja till Matematik 3b.

36

”Vi arbetar med aktuella samhällsfrågor och jag får möjligheten att lära mig mycket 
om världen och individen. Det är toppen att vi övar på att se saker från olika 
perspektiv för att öka förståelsen.” 
– David, åk 2

”Det bästa med samhällsprogrammet är att det ger eleverna en bred 
grund att stå på. Vi behandlar stora och relevanta frågor som klimat, 
migration och jämställdhet.” 
– Samira, lärare
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Poängplan
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

Årskurs 2

Engelska 6  ....................................................................................100
Filosofi 1  ............................................................................................ 50
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 
Geografi 1  .......................................................................................100
Internationella relationer  ...................................................100
Retorik  ..............................................................................................100
Samhällskunskap 3  ...............................................................100
Svenska 3  .......................................................................................100 
Gymnasiearbete  .......................................................................100
Individuella val  ......................................................................... 200

 2500 poäng
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karin.elmquist@tabyenskilda.se

Karin Elmquist
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Om utbildningen 

Naturvetenskapliga programmet passar dig 
som vill förstå hur allt omkring oss fungerar. 
Utbildningen behandlar frågor såsom: varför 
allt levande som vi känner till består av kol som 
grundläggande byggsten, hur ett vaccin funge-
rar och varför tiden går långsammare ju fortare vi 
färdas. Om detta fascinerar dig, då är natur-natur 
en utbildning för dig!

Under utbildningen

Under utbildningen kommer du att jobba krea-
tivt, med initiativförmåga, för att lösa teoretiska 
och experimentella problem. Från första början 
lär du dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt 
som genomsyrar dina tre gymnasieår. Genom 
samarbete med Vetenskapens hus får du också 

möjlighet att, tillsammans med forskare och stu-
denter därifrån, utföra avancerade laborationer 
och experiment med modern utrustning.

Efter utbildningen

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning na-
turvetenskap ger dig den bredaste behörigheten 
till vidare studier, till exempel läkarprogrammet 
eller alla civilingenjörsprogram.

Valmöjligheter

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

NATURVETENSKAPS
PROGRAMMET

Inriktning: 
Naturvetenskap

N
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”Kärnan är nyfikenhet och det genomsyrar hela naturprogrammet. Någonstans har alla 
som valt natur ett intresse och en vilja att lära sig mer.” 
– Julia, åk 3

”Eleverna har en stor acceptans för varandra. Känner man sig accepterad av sina 
vänner och lärare är det lättare att fokusera på det som spelar roll, istället för att 
oroa sig för annat. Det tycker jag är bra och det är kul att se den utvecklingen hos 
mina elever.” 
– Elizabeth, lärare
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Poängplan
Årskurs 1

Biologi 1 ............................................................................................100
Engelska 5  ....................................................................................100
Historia 1b  ......................................................................................100
Kemi 1  ...............................................................................................100
Matematik 1c  ...............................................................................100
Matematik 2c  ..............................................................................100
Moderna språk ...........................................................................100
Samhällskunskap 1b ..............................................................100
Svenska 1.........................................................................................100

Årskurs 2

Biologi 2  ..........................................................................................100
Engelska 6  ....................................................................................100
Fysik 1................................................................................................. 150
Idrott och hälsa 1  .....................................................................100
Kemi 2  ...............................................................................................100
Matematik 3c ...............................................................................100
Svenska 2  .......................................................................................100

Årskurs 3

Fysik 2  ...............................................................................................100
Matematik 4 ..................................................................................100
Religionskunskap 1  .................................................................. 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

 2500 poäng

Programchef
igor.govorcinovic@tabyenskilda.se

Igor Govorcinovic
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Om utbildningen 

Naturvetenskapliga programmet, med inriktning sam-
hälle, passar dig som är nyfiken på sambanden mellan 
naturvetenskap och samhällskunskap. Utbildningen 
behandlar frågor såsom: hur vi skapar ett hållbart sam-
hälle, 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 fascinerar dig, 
då är natur-sam en utbildning för dig!

Under utbildningen

Under utbildningen kommer du att arbeta med pro-
blemlösning, med ett naturvetenskapligt arbetssätt, 
för att förstå sambanden mellan olika vetenskaper. 
Här läggs stor tyngd på inte bara naturämnen utan 
också historia, samhällsvetenskap och moderna 
språk. Som naturvetare i vårt moderna samhälle blir 
det allt viktigare att förstå vad som händer i världen 
runt om oss. Denna unika inriktning ger dig djupa 

och breda kunskaper inom både naturvetenskap och 
samhällsområdet. 

Efter utbildningen

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur-
vetenskap och samhälle ger en bred behörighet till 
exempelvis arkitektutbildningar eller yrken såsom 
agronom, högskoleingenjör, logoped, samhällsplane-
rare och miljövetare.

Väljer du dessutom till Matematik 4 blir du behörig 
till flera civilingenjörsprogram.

Valmöjligheter

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

NATURVETENSKAPS
PROGRAMMET

N
Inriktning: Natur-
vetenskap och samhälle

40

”Det bästa med naturprogrammet är att man får lära sig 
förstå sig på sin omgivning.” 
– Oskar, åk 3

”Går du naturprogrammet på Täby Enskilda kommer du att 

utvecklas och utmanas i en otroligt kreativ miljö. Varje dag 

bjuder på något nytt, spännande och lärorikt.” 

– Igor, programchef
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Poängplan
Årskurs 1

Biologi 1 ............................................................................................100
Engelska 5  ....................................................................................100
Historia 1b  ......................................................................................100
Kemi 1  ...............................................................................................100
Matematik 1c  ...............................................................................100
Matematik 2c  ..............................................................................100
Moderna språk  ..........................................................................100
Samhällskunskap 1b ..............................................................100
Svenska 1.........................................................................................100

Årskurs 2

Engelska 6  ....................................................................................100
Fysik 1................................................................................................. 150
Idrott och hälsa 1  .....................................................................100
Matematik 3c ...............................................................................100
Samhällskunskap 2 ................................................................100
Svenska 2  .......................................................................................100
Biologi 2/Fysik 2 (åk 3)/Kemi 2  .....................................100
Du väljer en av tre kurser

Årskurs 3

Geografi 1  .......................................................................................100 
Religionskunskap 1  .................................................................. 50
Svenska 3  .......................................................................................100
Gymnasiearbete  .......................................................................100
Individuella val  ......................................................................... 200
Fysik 2 (om ej Biologi 2 eller Kemi 2)  ........................100
Engelska 7/Historia 2a/Matematik 4/  
Matematik 5/Matematik – specialisering/
Moderna språk  .........................................................................300
Du väljer tre av sex kurser

 2500 poäng

Programchef
igor.govorcinovic@tabyenskilda.se

Igor Govorcinovic
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Om utbildningen

På Teknikprogrammet kommer du att fokusera mycket på 
problemlösning. På ytan kan det verka som att Naturveten-
skapsprogrammet och Teknikprogrammet är väldigt lika, 
men ämnen som fysik eller matematik på Teknikprogram-
met är annorlunda än på Naturvetenskapsprogrammet. 
Utbildningen innehåller också inslag av design, program-
mering och kreativa lösningar. Du behöver dock inte ha ett 
brett och brinnande teknikintresse för att trivas på teknikpro-
grammet. Däremot, behöver du vara nyfiken och tycka om 
att designa, räkna och klura för att lösa problem - och stå ut 
med att lösningen kanske inte är given på förhand.

Under utbildningen

Under utbildningen kommer du att varva kunnande med 
skapande. Sättet vi arbetar på är tänkt att efterlikna det 
sätt man jobbar på som ingenjör Vi arbetar med att lösa 
problem, i projektform och i grupp med andra. Gruppernas 
lösningar ställs också mot varandra: Vem har den bästa 
lösningen, och varför är den bäst?

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du väl förberedd för framförallt teknis-
ka universitetsutbildningar. Men utbildningen ger även en 
bred behörighet till de flesta utbildningar och program. Vill 
du istället arbeta direkt efter gymnasiet kan du söka Tek-
niksprånget, en traineeutbildning vid företag såsom IBM, 
Ericsson, SL med flera, eller varför inte söka till Försvarets 
Cybersoldatutbildning?

Valmöjligheter

Det finns bara en inriktning på Teknikprogrammet, men i 
årskurs tre väljer du mellan kurserna Engelska 7, Moderna 
språk, Matematik 5 och Matematik – specialisering. Är du 
särskilt intresserad av matematik eller språk så kan du läsa 
Moderna språk redan i ettan, då vi också erbjuder kursen 
Matematik - specialisering, en kurs man kan läsa flera 
gånger med olika innehåll. Väljer du till Historia 1a2 blir du 
behörig till fler utbildningar, exempelis polis.

TEKNIKPROGRAMMET

Inriktning: 
Teknikvetenskap

T

42

”Man får lära sig både webbdesign, CAD och programmering. vilket jag 
inte sett på många andra skolor som har teknikprogrammet. Det var 
också fler tjejer än vad jag trodde, vilket jag tycker är jätteroligt!” 
– Olivia, åk 3

”Teknikprogrammets fokus är att hela 
tiden applicera elevernas kunskaper 
på praktiska problem. Eleverna läser 
kurserna ur ett ingenjörsperspektiv.”
– Lasse, lärare
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Poängplan
Årskurs 1

Engelska 5  ....................................................................................100
Historia 1a1  ...................................................................................... 50
Matematik 1c  ...............................................................................100
Matematik 2c  ..............................................................................100
Programmering 1  .....................................................................100
Religionskunskap 1  .................................................................. 50
Svenska 1  .......................................................................................100
Teknik 1  ............................................................................................ 150
Webbutveckling 1  ...................................................................100

Årskurs 2

Engelska 6  ....................................................................................100
Fysik 1  ............................................................................................... 150
Idrott och hälsa 1  .....................................................................100
Kemi 1  ...............................................................................................100
Matematik 3c  ..............................................................................100
Svenska 2  .......................................................................................100
Teknik 2  ...........................................................................................100

Årskurs 3

Fysik 2  ...............................................................................................100 
Matematik 4  .................................................................................100
Samhällskunskap 1b ..............................................................100
Svenska 3  .......................................................................................100
Tillämpad programmering  ..............................................100
Gymnasiearbete  .......................................................................100
Individuella val  ......................................................................... 200
Engelska 7/Matematik 5/Matematik – 
specialisering/Moderna språk  .....................................100 
Du väljer en av fyra kurser
Historia 1a2 ......... .............................................................................50*
* Kursen kan läsas som utökad kurs

 2500 poäng

Programchef
igor.govorcinovic@tabyenskilda.se

Igor Govorcinovic
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EKONOMI DET DIGITALA SAMHÄLLET

Gymnasiegemensamma kurser  1150  p

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b – kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 * 100
Svenska 2 * 100
Svenska 3 * 100

Programgemensamma kurser  150  p

Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50

Gymnasiearbete 100
Individuella val 200

Inriktningskurser  400  p

Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och 
kommunikation 1 100

 
Programfördjupning  500  p

Engelska 7 100
Matematik 2b 100
Film- och TV-produktion 1/ 
Fotografisk bild 1/Journalistik,  
reklam och information 1/  
Matematik 3b/Moderna språk 300

Baseras på Estetiska programmet

Gymnasiegemensamma kurser  1250  p

Engelska 5 100
Engelska 6 100 
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 * 100
Svenska 2 * 100
Svenska 3 * 100

Programgemensamma kurser  350  p

Företagsekonomi 1 100
Moderna språk 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50

Gymnasiearbete 100
Individuella val 200

Inriktning väljer du till årskurs  2

Inriktning: Ekonomi   300 p

Entreprenörskap och  
företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100

 
Programfördjupning  300  p

Engelska 7 100
Internationell ekonomi 100
Marknadsföring 100

Inriktning: Juridik  300  p

Affärsjuridik 100
Filosofi 1 50
Psykologi 2a 50
Rätten och samhället 100

 
Programfördjupning  300  p

Engelska 7/Matematik 3b 100
Kriminologi 100
Retorik 100

SAMHÄLLSVETENSKAP

Gymnasiegemensamma kurser  1150  p

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 * 100
Svenska 2 * 100
Svenska 3 * 100

Programgemensamma kurser  300  p

Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Gymnasiearbete 100   
Individuella val 200 

Inriktning väljer du till årskurs  3

Inriktning: Beteendevetenskap  450  p

Kommunikation 100
Ledarskap och organisation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100

 
Programfördjupning 300 p

Engelska 7 100
Filosofi 2 50
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50

Inriktning: Samhällsvetenskap 450  p

Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100

 
Programfördjupning  300 p 

Engelska 7 100
Internationella relationer 100 
Retorik 100

* eller Svenska som andraspråk
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Bild och form 1b
Engelska 7
Entreprenörskap (UF)
Film- och tv-produktion 2
Fotografisk bild 1
Fotografisk bild 2
Historia 2a 
Historia 3 
Historia på film
Idrott och hälsa 2
Kriminologi
Ledarskap och organisation
Matematik 3b
Matematik 4
Matematik 5
Matematik specialisering
Moderna språk
Musik
Naturkunskap 2
Perspektiv på rasism
Programmering 1
Relativitetsteori - en introduktion
Retorik
Skrivande
Sociologi

Franska
Italienska
Japanska
Kinesiska
Spanska
Tyska
 

Gymnasiegemensamma kurser  1100  p

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 * 100
Svenska 2 * 100
Svenska 3 * 100

Programgemensamma kurser  400  p

Fysik 1 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150

Gymnasiearbete 100
Individuella val 200

Inriktning: Teknikvetenskap 300  p

Fysik 2 100
Matematik 4 100
Teknik 2 100

 
Programfördjupning  400 p

Programmering 1 100
Tillämpad programmering 100
Webbutveckling 1 100
Engelska 7/Matematik 5/
Matematik – specialisering/
Moderna språk 100
Historia 1a2 50*
* Kursen kan läsas som utökad kurs

Poängplaner

NATURVETENSKAP TEKNIK INDIVIDUELLA VAL

MODERNA SPRÅK

Gymnasiegemensamma kurser  1150  p

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 * 100
Svenska 2 * 100
Svenska 3 * 100

Programgemensamma kurser  450  p

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

Gymnasiearbete 100 
Individuella val 200

Inriktning väljer du till årskurs  2

Inriktning: Naturvetenskap  400  p

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

 
Programfördjupning 200 p

Bioteknik/Engelska 7/
Matematik 5/Matematik –
specialisering/
Moderna språk 200

Inriktning:  
Naturvetenskap och samhälle 300  p 

Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Biologi 2/Fysik 2/Kemi 2 100

 
Programfördjupning 300 p 

Engelska 7/Historia 2a/ 
Matematik 4/Matematik 5/
Matematik – specialisering/ 
Moderna språk 300
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Rektor
Jag heter Per Hagdahl och är skolans rektor. Det 
är ett privilegium att få leda Täby Enskilda, där 
varje dag sjuder av energi, värme och utveckling! 
Jag har arbetat på skolan sedan 2004 och följt 
vår spännande utveckling både som lärare och 
pedagogisk ledare. Jag är stolt över vår skola! 
Här finns en inställning till lärande och kommu-
nikation som handlar om att allt går att förbättra 
och utveckla.

Alla som arbetar på Täby Enskilda utgår från 
samma självklara grund: Att skolan är till för elev-
erna. Vi behöver i varje möte utmana och utveck-
la varje individ. Det är därför vi är här!

Varför ska man välja Täby Enskilda?

Täby Enskilda är som skola stor nog att ha dyna-
mik men inte så stor att vi blir en anonym fabrik. 
Vi har de nöjdaste eleverna, de bästa studiere-
sultaten och den högsta trivseln. Det är fakta från 
Skolverket och Gymnasieantagningen. Vi har en 
trygg miljö, med välkomnande reception och 
moderna och ljusa lokaler. Dessutom är våra lära-
re fantastiska pedagoger!
   
Per Hagdahl
Rektor 
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Statistik: Hela bilden
inför gymnasievalet 2023

Vi vill ge dig en helhetsbild

För oss på Täby Enskilda är kvalitet viktigt. I skolans 
20-åriga historia har vi genom ett systematiskt kvali-
tetsarbete kontinuerligt undersökt vad vi kan utveckla 
och förbättra. 

Vi vet att du som elev gör medvetna val när du väljer 
skola. Därför är det en självklarhet att vi jämför oss med 
andra – bra – skolor. Vi har därför i denna folder samlat 
all relevant statistik som var tillgänglig till och med 19 
september 2022 kring vår skolas resultat och kvalitet 
samt elevernas och personalens trivsel. 

Urvalsprincip för vår jämförelse

De skolor som vi jämför oss med är alla skolor i vårt 
närområde (Tibble Gymnasium, Åva Gymnasium, Dan-
deryds Gymnasium, Viktor Rydberg Gymnasium Djurs-

holm och Marina läroverket) samt de skolor i länet som 
över tid har haft flest sökande per plats (Viktor Rydberg 
Gymnasium Odenplan, Kungsholmens Gymnasium 
och Anna Whitlocks gymnasium. (För vissa program 
förekommer andra skolor beroende på att någon eller 
några av skolorna ovan ej erbjuder dessa program.)

Vi ger dig en helhetsbild där vi inte gör ett urval av 
de olika kriterier och frågor som undersökningarna 
innehåller. Allt är med.
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Så trivs våra lärare? 
   Arbetsmiljöenkät
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2021 202220202018 2019

Skolverkets 
statistikdatabas

Arbetsmiljöenkäten är Täby 
Enskildas interna under-
sökning som all personal 
genomför varje år

Samtliga antagnings-
gränser för slutgiltig 
antagning i Stockholms 
län och Håbo

Svenskt näringslivs 
gymnasierapport om 
attityder, antal och 
etablering

Elevankäten genomförs 
av alla gymnasieelever i 
Stockholms län i årskurs 
två varje år

Sveriges kommuner 
och regioners jämförel-
setjänst

Skolinspektionens skolenkät 
för elever genomförs av alla 
gymnasieelever i Sverige i 
årskurs 2 vartannat eller vart 
tredje år.

Betygsstatistik

Skolverkets 
jämförelsetjänst

Källor och mer 
information



Täby Enskilda Gymnasium Besöksadress
Box 2800 Kemistvägen 1  www.tabyenskilda.se
187 28 Täby 08-732 21 00  reception@tabyenskilda.se

Antagningsgränser HT 2022 Poäng Median 
Det Digitala Samhället 260 287,5 
Ekonomiprogrammet 310 322,5
Samhällsvetenskapsprogrammet 310 322,5
 
Naturvetenskapsprogrammet 325 337,5
Teknikprogrammet 320 332,5

Avgångsbetyg VT 2021 Medel
Det Digitala Samhället 16,3
Ekonomiprogrammet 18,1
Samhällsvetenskapsprogrammet 17,8
 
Naturvetenskapsprogrammet 18,5
Teknikprogrammet 18,5

Hela skolan 17,9

Nöjdhet med skolan
Täby Enskilda Gymnasiums genomsnittsvärde i  
Gymnasieantagningens elevenkät 2022 är 73,8%.  
Genomsnittsvärde i Stockholms län är 52,7%. 
Se mer på sida 48-55.

Antal elever

900 elever fördelade på 33 klasser

Mässor

Dantemässan 19 november 2022

Öppet hus   Tid 
25 november 2022  16-19 
27 januari 2023   16-19

Passion för lärande
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