GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 1150p
Engelska 5			100

Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program
som ger dig en god grund att stå på och den bredaste behörigheten
till högskola och universitet. Alla programmets lärare har djup ämneskompetens, är legitimerade och har lång erfarenhet. Lärarna har
ett nära samarbete med eleverna. Målet är att du ska lyckas och nå
så långt som möjligt.
Hos oss har du möjlighet att läsa de kurser som intresserar just dig.
Du kan till exempel välja att profilera din utbildning med kurser som
innehåller extra mycket laborativa moment, exkursioner, studiebesök och arbete i projektform.
På Naturvetenskapsprogrammet får du tillgång till en egen bärbar
dator och du kommer att arbeta med modern och avancerad
mätutrustning i fina lokaler. I undervisningen varvas de teoretiska
studierna på olika sätt med praktiska moment.
Vi har ett etablerat samarbete med högskola och arbetsliv. Redan i
årskurs ett träffar du studenter från Lunds tekniska högskola. De hjälper dig att förbättra din studieteknik och problemlösningsförmåga
samt lär dig mer om högskolestudier i allmänhet.
Hos oss är det lätt att trivas. Våra elever framhåller studiero, gemenskap och lärarnas engagemang när de beskriver hur det är att
gå på naturvetenskapsprogrammet.
Du kan kombinera med:
Elitfotbollsgymnasium
Lokala idrottsutbildningar
Musikprofil

NA

Gymnasiegemensamma ämnen: Gemensamma kurser för högskoleförberedande program
Programgemensamma ämnen: Gemensamma kurser för valt program
Inriktningar: Gemensamma kurser för vald inriktning
Individuellt val: Valfria kurser inom gemensamt utbud för Söderslättsgymnasiet
Gymnasiearbete: Kurs med programprofil
Programfördjupning: Kurser inom vald inriktning
*Ingår i inriktningen naturvetenskap och kan för elever på den inriktningen inte väljas som
programfördjupning.
**Ingår tillsammans med antingen biologi 2, fysik 2 eller kemi 2 i inriktningen naturvetenskap
och samhälle och kan för elever på den inriktningen inte väljas som programfördjupning.

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
ÄMNEN 450p
Biologi 1				100
Fysik 1				

150

Kemi 1				100
Moderna språk			100
INRIKTNINGAR
300-400p
Naturvetenskap			
		
Naturvetenskap och samhälle

400

Biologi 2*			

100

Fysik 2*				

100

Kemi 2*				

100

Matematik 4*

100

		
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
200-300p

300

Samhällskunskap 2**

100

Geografi**			

100

Matematik 5			

100

Bioteknik			100
Miljö- och energikunskap		

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

INDIVIDUELLT VAL
200p
Individuellt val			

200

GYMNASIEARBETE
100p
Gymnasiearbete			

100

