
HEJ & VÄLKOMMEN!
viktigare är att just Du ska nå dina mål! De senaste åren har betydligt fler elever tagit 

en gymnasieexamen hos oss, än vad man gjort i övriga riket. Det är vi verkligen glada 

och stolta över!

BILDNINGSCENTRUM  
FACETTEN

Vi är en alldeles lagom stor gymnasie- 
skola, ca 250 elever, med mycket 
framåtanda. Eller som en elev ut-
tryckte det: ”en liten skola med stor 
attityd”. Hos oss finns en spännande 
mix av elever från hela Sverige. 
Vi erbjuder sju nationella program och
är dessutom ett av Sveriges bästa
fotbolls- och golfgymnasier. Vi är 

      
het, våra tekniska program är Teknik-
collegecertifierade och vi har ett 
branschrekommenderat bygg- 
program. Vi är en Amnestyskola och 
del av projektet ”En skola för
mänskliga rättigheter”.  
Flera elever som gått ut våra idrotts- 
utbildningar har nått juniortouren i 

golf eller allsvensk- och superettan-
nivå i fotboll – ja, till och med 
Champions League.

Vi finns i fräscha lokaler i en trivsam 
miljö och hos oss står dörrarna 
alltid öppna mot omvärlden – vi gör 
studieresor, bjuder in föreläsare, 
ordnar temadagar och genomför 
verklighetsbaserade projekt. Alla 
våra yrkesprogram har utökad APL, 
för en ännu bättre kontakt med 
näringslivet. 

Vi är en aktiv skola med engagerade 
och behöriga lärare, som jobbar 
mycket med coachning av varje 
enskild elev. Vi bryr oss. Alla känner 

alla och vårt gemensamma mål är att 
du som elev hos oss ska trivas så bra 
att du har alla förutsättningar – både 
att utveckla din personlighet och att 
nå bästa tänkbara studieresultat.

Välkommen till Bildningscentrum 
Facetten!  

Du är alltid 
välkommen hit!
Kontakta oss så skräddarsyr 

vi ett besök åt dig!

Studie- och yrkesvägledare  
Johan Dahlberg 

0120-833 83
johan.dahlberg@utb.atvidaberg.se

framgångsrika inom Ung Företagsam-



Funderar du på att läsa vidare till t ex journalist,  psykolog,  lärare, polis eller  socionom? 
Är du intresserad av hur samhället fungerar, hur det påverkas av sociala, politiska och 
ekonomiska förhållanden? Gillar du att samarbeta och diskutera med andra människor?

Samhällsvetenskapsprogrammet är 
ett högskoleförberedande program, 
där studietakten är förhållandevis 
hög. Du får en bred och samhälls-
inriktad utbildning så att du får goda 
förutsättningar att kunna tolka, förstå 
och vara med och utveckla det sam-
hälle vi lever i.

Genom att diskutera och reflektera 
över olika samhällsfrågor, såväl 
självständigt som tillsammans med 
andra, utvecklar du ett vetenskap-
ligt och kritiskt förhållningssätt. Du 
lär dig värdera information och ta 
ställning utifrån olika infallsvinklar. 

Du övar också upp din förmåga att 
uttrycka dig väl i både tal och skrift. 
Du studerar samhällsförhållanden 
både i Sverige och övriga världen och 
hur människors livsvillkor påverkas av 
t ex historiska, religiösa, politiska och 
kulturella förhållanden.

Arbetet på samhällsvetenskaps pro-
grammet här hos oss genom syras av 
ett samarbete med Amnesty Interna-
tional. Vi är en av ett 30-tal skolor i
Sverige som en del av projektet
En skola för mänskliga rättigheter. 
I och med detta stärker vi den inter-
nationella profilen på programmet,

 bland annat genom globala kampan-
jer. Vi erbjuder två inriktningar, 

Beteende vetenskap och Samhälls-
vetenskap. Beteendevetenskap stu-
derar det sociala samspelet mellan 
människor, hur människor fungerar 
och varför det är så. Samhällsveten-
skap inriktar sig på samhällsfrågor 
som t ex demo krati, globalisering och 
hållbart samhällsbyggande. Oavsett 
inriktning är du efter examen väl för-
beredd för högskolestudier inom ett 
brett samhällsvetenskapligt område.

Samhällsvetenskapsprogrammet 
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Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Kommunikation 100 p Samhällskunskap 3 100 p

Svenska 1-3 (300 p), Matematik 1-2, Psykologi 2a 50 p Historia 2a  100 p

Engelska 5-6 (200 p), Historia 1b, Idrott 

hälsa 1, Samhällskunskap 1b, Naturkun-

skap 1b (100 p), Religion 1 (50 p)

Samhällskunskap 2 100 p 

Sociologi 100 p

Religion 2 50 p 

Geografi 1 100 p

Programfördjupning Programfördjupning

Programgemensamma Beteendevetenskap 300 p Samhällsvetenskap 300 p

karaktärsämnen 300 p Religion 2 50 p Internationella relationer 100 p

Filosofi 1 50 p Psykologi 2b  50 p Sociologi 100 p

Psykologi 1 50 p Internationella relationer 100 p Entreprenörskap 100 p

Moderna språk 200 p Entreprenörskap 100 p

Individuellt val 200 p

Inriktning Beteendevetenskap 450 p Inriktning Samhällsvetenskap 450 p Gymnasiearbete 100 p

Ledarskap och organisation 100 p Samhällskunskap 2 100 p

SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET

SPÄNNANDE VERKLIGHETSFÖRANKRADE PROJEKT
GLOBALA SAMHÄLLSFRÅGOR  

STUDIEBESÖK, FÖRELÄSARE OCH TEMADAGAR

Adress: Gamla Torget 1B, 597 30 Åtvidaberg
E-post: bildningscentrum@utb.atvidaberg.se

Tel: 0120-833 33
Webb: www.bildningscentrum.se


