Ditt kristna alternativ

Ett kristet gymnasium där du
utvecklar ditt ansvarstagande och
får ett internationellt perspektiv.

REKTOR HAR ORDET
HEJ, JAG HETER Helena Virsén och är rektor för Ansgargymnasiet.
När jag träffar elever och de frågar om gymnasiet så brukar jag
ställa dem en fråga: Varför ska du välja Ansgargymnasiet?
SOM ELEV PÅ vår skola kommer du att möta en tillvaro präglad
av gemenskap, tilltro och tydlighet på din väg mot vuxenlivet och
ditt liv som student.
SOM ELEV PÅ vår skola kommer du under din studietid möta pro
fessionella lärare med hög behörighet och mycket engagerad per
sonal. Vi vet att det är av avgörande betydelse för hur du lyckas i
framtiden. Därför har vi på skolan mycket omsorgsfullt skapat de
bästa förutsättningarna att bedriva skolutveckling, för våra elever
och lärare, med sikte på din framtid.
FÖR MIG SOM rektor är det viktigt att allt vi gör här på skolan,
från ledningsarbete till den dagliga undervisningen, mötet i klass
rummet, relationen mellan lärare och elev är grundat i den kristna
värdegrund som bär Ansgargymnasiet.

Naturprogrammet
INRIKTNING NATURVETENSKAP

Om du är intresserad av matematik och naturvetenskap och vill ha breda
valmöjligheter för till exempel högskolestudier är Naturvetenskapsprogram
met något för dig. En kombination av studiebesök på företag och universi
tetsföreläsningar breddar utbildningen utöver ett traditionellt gymnasie
program.
Då framtidens naturvetare kommer att behöva kunskaper även utanför de
klassiska naturämnena uppmuntrar vi engagemang i andra ämnen utan att
för den skull tumma på de grundläggande kraven i naturämnena. Tack vare
blockläsningen kan vi göra laborationerna mer heltäckande och forskningslik
nande. Detta ger dig en insikt i hur forskningsprocessen går till och därmed
en förmåga till kritiskt tänkande så att du lättare kan värdera den information
som du ständigt får del av.

Teknikprogrammet
INRIKTNING TEKNIK

Teknikprogrammet har inriktningen Teknikvetenskap. Programmet påminner
om det naturvetenskapliga programmet men med en inriktning på teknik där
du får redskap att förstå utvecklingen som varit för att kunna resonera om
den som ska komma. Teknikämnena innefattar bland annat teknikutveckling
och teknikhistoria, projekt och projektledning, entreprenörskap, programme
ring och digitalteknik. Utbildningen ger dig en grundlig förberedelse för vidare
studier i den tekniska eller naturvetenskapliga sektorn.

Ekonomiprogrammet
INRIKTNING EKONOMI

Programmet för dig som är intresserad av näringsliv
och antingen vill ha möjlighet att börja jobba direkt efter
studenten eller studera vidare. Tycker du det är intressant
hur företag uppstår och drivs? Då är ekonomiprogrammet
något för dig! Du får lära dig bokföring, att starta och driva
företag genom Ung Företagsamhet (UF), åka på spän
nande studiebesök och få en bra förståelse för vad
ekonomi innebär. Du blir mer självständig, lär dig att
ta ansvar och utvecklas som talare och ledare.

Samhällsprogrammet
INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP

Vill du vara med och påverka? Var du än vill vara engagerad får du här bra
förutsättningar för ett aktivt och effektivt engagemang. Du kan välja mellan
två fördjupningar hos oss:
SAMHÄLLSFÖRDJUPNING är en bred utbildning där du har möjlighet att
påverka en stor del av innehållet själv. Programkurserna ger dig en djup
förståelse av hur vårt samhälle är uppbyggt och hur man gör för att påverka,
men även vilka svårigheter vi riskerar att stöta på och hur vi som medborgare
tillsammans kan forma vårt samhälle.
PEDAGOGIK– OCH BETEENDEVETENSKAPSFÖRDJUPNING fokuserar på
hur människor fungerar och hur du kommunicerar ett budskap. Dessa är
viktiga färdigheter i yrken som t ex polis, jurist, politiker och lärare, och dessa
färdigheter tränas du i under din tid hos oss.

Estetiska programmet
INRIKTNING MUSIK OCH TEATER

Utveckla din kreativitet, det har du nytta av hela livet. Vi har två inriktningar:
MUSIK. Att ha fått musiken som intresse och talang är en gåva och hos
oss lär du dig att förvalta gåvan genom upptäckter och träning i en kristen
kontext. Du utvecklar din musikalitet och ditt scenspråk så att du kan gå
vidare ut i livet som den musiker/sångare du är ämnad att vara. Körsång,
ensemblespel och enskild undervisning i sång eller instrument präglar pro
grammet och under läsåret gör vi flera konserter, bland annat Luciakonsert
och en stor vårkonsert.
TEATER. Att tala inför folk är en av de vanligaste rädslorna i Sverige. Men
när du läser teaterinriktning får du lära dig att hantera scenskräck. Du blir
introducerad i en helt ny värld; du lär dig olika skådespelartekniker och får
inblick i skådespelarens arbete som ett hantverk. Samarbete, projektledning
och problemlösning är bara några av byggstenarna du kommer använda i
skapandet av teater.
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VAD INNEBÄR DET?

KRISTEN. Vår skola vilar på den kristna värdegrunden som genomsyrar allt vi
gör. Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad är självklart för oss, och
det stannar inte där. Atmosfären präglas av en varm respekt, och lärarna ger
mycket av sig själva för att hjälpa och utmana dig. Varje morgon börjar med
en kort morgonsamling och varje vecka har vi en andakt eller en samling
som berör olika livsfrågor. Ärlighet, ödmjukhet och uthållighet är några av de
utmärkande egenskaper vi jobbar med på skolan för att hjälpa dig som elev
att bli en trygg och handlingskraftig person.
ANSVARSTAGANDE. Ta ansvar för dig och andra. Det är något vi lägger stor
vikt vid. Att vara en engagerad samhällsmedborgare är något som ofta utmärkt människor med kristen värdegrund. Lärarna är djupt engagerade i att
hjälpa dig utveckla dina kunskaper, men du tränas också i ansvar och, om du
vill, i ledarskap. Färdigheter som du har nytta av direkt och hela livet, oavsett

om du ska jobba eller plugga efter studenten. Du får verktyg för att planera
din tid och tränas i detta, så att du går in i dina studier och fritidsintressen
med så bra förutsättningar som möjligt.
INTERNATIONELL. Förutom att du har möjlighet att läsa engelska alla tre
åren har du även möjlighet att läsa ett annat modernt språk. Det internatio
nella perspektivet är starkt i olika ämnen, för att förbereda dig för ett med
borgarskap inte bara i Sverige utan i världen.

Ansgargymnasiet
DITT FÖRSTA STEG MOT LIVET SOM VUXEN

Ansgargymnasiet har år efter år goda skolresultat i alla jämförelser, och hög
behörighet till högskolan. Vi jobbar självklart med modern teknik, IT-utveck
ling och alla elever får en personlig dator. Genom de valbara kurserna kan vi
erbjuda elever från alla program att få läsa estetiska ämnen, ledarskapsut
veckling och bredda sitt internationella kunnande.
Vi läser de olika ämnena i block, vilket hjälper dig som elev att fokuse
ra på ett ämne i taget och slipper långa håltimmar mitt på dagen. Genom
sammanhängande lektionspass hinner lärarna fördjupa undervisningen och
studierna blir fokuserade.
Behörigheten bland våra lärare är bland de absolut högsta i Uppsala. I vår
personalstyrka finns både förstelärare och lektor som garanterar en hög kva
litet på undervisningen samt hjälper dig som elev att hitta din bästa studie
teknik.

BLOCKLÄSNING

MÅNGA STUDIEBESÖK

LIFEHACK

Minskar onödiga håltimmar, och låter dig kon
centrera dig på en eller ett par kurser varje dag.

Du får möta samhället utanför skolans väggar.

Livskunskap där elever får kunskap om såväl
praktiska områden som filosofiska områden
- till exempel privatekonomi, jobbsökning,
ensamhet, respekt och vänskap.

HÖG LÄRARBEHÖRIGHET
Garanterar att du i alla kurser har kompetenta
lärare som både kan sitt ämne och kan kon
sten att undervisa.

ESTETISKA TILLVAL
Oavsett vilket program du läser har du möj
lighet att välja estetiska kurser som tillval.

VÄRDEGRUND
All personal står på samma värdegrund
där allas människors lika värde blir synligt i
vardagen.

PEDAGOGISK KARTLÄGGNING
Alla elever får en pedagogisk kartläggning
och studiecoachning samt har regelbundna
utvecklingssamtal.

ENTREPRENÖRSKAP
Du får starta och driva ett eget företag. Det
finns inget facit – du hittar själv lösningar
med hjälp av handledare.
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VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS ELLER KOMMA PÅ ETT STUDIEBESÖK
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