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Vår vision

Vår skola utmärks av öppenhet, 
respekt och förtroende

Lärandet uppfattas som 
meningsfullt

Kompetens, trygghet och 
möjligheter ger utbildning  
av hög kvalitet

 Vårt motto

Kunskap genom 
engagemang 
och kompetens.
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Skräddarsy din utbildning

På Tibble erbjuder vi ett brett utbud av program, 
inriktningar, fördjupningar och individuella val för 
att du ska kunna skräddarsy din utbildning efter 
dina intressen och framtidsdrömmar. Se 
kursutbudet längst bak i katalogen och gå in på 
Tibble.nu för att se vilka individuella val våra 
skolor erbjuder.

Stöd i studierna och en trygg pluggmiljö

Vi arbetar med formativ bedömning där du som 
elev tydligt ser vad du behöver utveckla. När du 
behöver plugga lite extra gör du det på skolan 
tillsammans med våra skickliga pedagoger som 
erbjuder stöd utanför schemat i matematik och 
flera andra ämnen. Vår trygga pluggmiljö ger dig 
möjlighet att göra klart arbetet i skolan så att du 
kan vara ledig när du är hemma.

Stor andel  förstelärare och forskare 

Som en del av Tibbles satsning på kvalitets- 
utveckling har vi med stor omsorg tillsatt 31 
förstelärare vilka spelar en central roll i skol- 
utvecklingen och måluppfyllelsen på skolan.

För att ytterligare bidra till den höga kvaliteten 
har vi knutit ett antal forskare till Tibble som 
undervisar våra elever till att uppnå de krav  
som universitet och högskola ställer på  
blivande studenter.

Elevhälsa 

På Tibble utgår vi från att lärande och hälsa går 
hand i hand. Vi har ett fantastiskt team av 
kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, 
skolläkare samt psykologer som utgör Tibbles 
elevhälsa.  Tillsammans med våra vassa studie- 
och yrkesvägledare arbetar de med att förebyg-
ga och stödja eleverna så de ska kunna uppnå 
kunskapsmålen.

Vi strävar efter att ge dig den bästa tänkbara 
grunden inför framtiden. Hos oss är kunskap och 
lärande i fokus och du ska som elev känna att 
det är värt att satsa din gymnasietid på Tibble.

Det börjar ofta med en bra lärare. Någon som brinner för sitt 
ämne och får alla att dras med av ren nyfikenhet. Någon som 
ser dig och utmanar och uppmuntrar dig.

Tibble — kvalitet 
för din framtid!

Hej blivande gymnasist! 

Kul att du är nyfiken på oss nu när det har blivit dags för dig att välja var du 
vill tillbringa de närmaste tre åren! I den här katalogen hoppas vi att du ska 
kunna hitta skolan och utbildningen som känns rätt för dig, att det är här du 
förverkligar dina drömmar.

Du, dina lärare och dina skolkamrater jobbar alla hårt för att nå så långt som 
möjligt, men vi gör det alltid tillsammans. För att drömmarna skall bli till 
verklighet måste vi vara många som hjälps åt.

Du kommer att lära känna både dig själv och många intressanta och roliga 
människor under gymnasietiden. Du kommer att möta nya tankar, öva på 
nya perspektiv och hitta nya vägar att ta dig vidare mot dina mål. På Tibble 
gör vi det tillsammans.

Håkan Söderström,  
Skolchef Cedergrenska 

Liisa Gellerstedt,  
Rektor Tibble Gymnasium 
Campus Täby

José Calvo,  
Rektor Tibble Gymnasium 
Campus Kista

Tibble Gymnasium HT 2022

4 5



Campus 
Kista
Programutbud

EK Ekonomiprogrammet
Ekonomi, Juridik

NA Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

SA Samhällvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap

Scanna QR-koden för att se en film!
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Tibble Gymnasium Campus Kista är en skola 
som ska kännas viktig för elever, föräldrar och 
personal. Hos oss får du en gymnasieutbildning 
av högsta kvalitet som förbereder dig för högre 
studier och den framtida arbetsmarknaden.  

I nyrenoverade lokaler mitt i Kista kan du lära 
känna elever från många olika klasser, samtidigt 
som du får utrymme att vara dig själv. Vi lägger 
stort fokus på att du ska kunna känna arbetsro 
på lektionerna och få möjlighet till det stöd du 
behöver i dina studier. 

För att du ska få den bästa grunden inför 
framtiden har vi sett till att efterlikna vår 
undervisning med den du kommer att möta på 
högskolan och universitetet. Vi kombinerar 
därför traditionell klassrumsundervisning med 
verklighetsnära projektarbeten där vi arbetar 
med skarpa case med målsättningen att träna 
dig i att forska, undersöka och ifrågasätta.

En skola där du är med 
och skapar förändring

Fyra anledningar att 
välja Campus Kista

Vi arbetar med verklighetsnära projektarbeten där 
lärare och elever samverkar ämnesövergripande 
för att se hur saker hänger ihop och påverkar 
varandra. Målsättningen är att träna dig på att 
forska, undersöka och ifrågasätta, precis som man 
gör på högskolan. Vi bjuder in företag, organisatio-
ner och sakkunninga till att bidra med kunskap 
och inspirera våra elever. Skriftliga prov kombine-
ras med kreativa redovisningar i olika former. 

Arbeta i projekt

Du blir förberedd för den 
framtida arbetsmarknaden

På Tibble Campus Kista får du en utbildning som är 
väl anpassad efter framtidens behov, vilket främjas 
av skolans närhet till näringslivet i Kista. Eftersom 
vår undervisning liknar den på högskola och 
universitet blir du väl förberedd för vidare studier. 

Kontakt

Rektor 
José Calvo 
jose.calvo@ck.tibble.nu 
079-349 98 40

Arbetsro och utrymme 
att växa

När vi har frågat våra elever säger 98% att de 
känner sig trygga i skolan och att det råder 
arbetsro inte bara på lektionerna, utan även 
utanför klassrummet där delar av vår undervis-
ning sker. Vi lägger stort fokus på att du ska få 
möjlighet till det stöd du behöver i dina studier. 
Du undervisas av förstelärare och engagerad 
personal med gedigen erfarenhet som jobbar för 
att utveckla dig under dina tre år hos oss.

Inspirerande skolmiljö i 
nyrenoverade lokaler

Skolans lokaler är anpassade för att på bästa 
 sätt stödja våra arbetssätt och ge utrymme för 
kreativitet och möten. Klassrummen är stora och 
flexibelt inredda med modern klassrumsutrust-
ning. Skolans övriga lokaler ska bjuda in till 
fortsatta samtal efter lektionerna. Öppna ytor 
bidrar till att skapa trygga miljöer och gemen-
samma mötesplatser för både elever och vuxna.
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Undervisningen på skolan sker inte bara i klassrummen och lokalerna är 
anpassade till att du ensam eller i grupp ska kunna hitta plats för att arbeta 
eller umgås.

– Eleverna arbetar mycket i grupp och i olika projekt där de får träna på 
att forska, undersöka och ifrågasätta. Detta efterliknar hur det fungerar på 
högskolan och syftet är att eleverna ska ligga steget före när de börjar sina 
högskolestudier efter gymnasiet. 

Skolan ligger väl placerad mitt i Kista, omringad av både Stockholms univer-
sitet, KTH och flera stora företag och deras forskningslokaler. Något som 
möjliggör för goda samarbeten.

– Skolan har redan gästats av bland annat Vattenfall, Spotify och 
Microsoft, och ambitionen är att bygga ut nätverket med syfte i att öka 
kvalitén i utbildningen vi erbjuder.

”Syftet är att eleverna ska ligga 
steget före när de börjar sina 
högskolestudier efter gymnasiet.”

— José Calvo, rektor 

En skola i händelsernas centrum

Röster från Campus Kista Tre snabba om         
Tibble Campus Kista

Eleverna läser färre kurser åt gången i ett 
snabbare tempo, och får därmed betyg i slutet av 
varje termin. Detta gör att eleverna inte har lika 
många kurser att fokusera på samtidigt. 

Eleverna läser blockschema, vilket innebär att 
lektionerna är omkring 2,5 timmar långa med 
raster. Detta gör att eleverna har längre tid på sig 
att göra klart sina uppgifter under lektionerna 
samt som mest har två lektioner under en dag. 

Skoldagarna på Tibble Campus Kista pågår 
generellt mellan kl9-15:30. Detta för att vi tror att 
eleverna är mer benägna att ta in ny information 
och lära sig mellan den tiden.

2.

1.

3.

De kom då fram till att projektformen var det bästa sättet för eleverna att 
arbeta på, vilket resulterade i Projektveckorna.                                                  

Projektveckorna infaller fyra gånger per läsår då de vanliga lektionerna 
avbryts och eleverna i stället får arbeta ämnesövergripande i grupp med ett 
projekt som berör ett av de globala målen. Syftet med arbetet är att efter 
varje projekt ha kommit ett steg närmare hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
Eleverna har i sina projekt varit i kontakt med både företag, organisationer 
och politiker vilket har resulterat i både skriftliga uppsatser och redovis-
ningar, samt informationskampanjer.

– Just samarbetet, kreativiteten och inte minst presentationen av dessa 
projekt ger dem verktyg och nycklar för att lyckas i såväl framtida studier 
som på arbetsmarknaden.

Högskoleförberedande projektveckor 

”Dessa projekt ger dem verktyg och 
nycklar för att lyckas i såväl framtida 
studier som på arbetsmarknaden.”

— Martin Hyrén, lärare

Inför starten av den nya skolan diskuterade 
Martin Hyrén, lärare i historia och sam-
hällskunskap, och hans kollegor hur man 
bäst skapar samhällsförändring, vilket är 
en central fråga på Tibble Campus Kista.

José Calvo är rektor på Tibble Campus 
Kista och har varit med och byggt upp den 
nya skolan från grunden, både vad gäller 
skolmiljöerna och pedagogiken.

Tibble Gymnasium HT 2022
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EK
Ekonomi

På ekonomiprogrammet lär du dig hur ekonomiska 
system fungerar. Tillsammans diskuterar vi 
potentiella händelsekedjor och undersöker 
möjligheter att minska klyftor, skapa bättre 
förutsättningar och nå ekonomisk hållbarhet.

Ekonomi 

Inriktningen passar dig som vill fördjupa dig i 
ämnen som företagsekonomi, entreprenörskap 
och företagande. Här får du titta närmare på 
företagens roll i en mer hållbar samhällsutveck-
ling. Efter dina tre år på ekonomiinriktningen har 
du bred behörighet för vidare studier på 
universitet och högskola.

Juridik

Här kommer du öva ditt kritiska tänkande och 
lära dig bedöma juridiska problem. Här har du 
ekonomiämnet som grund men kommer även 
läsa ämnen som affärsjuridik och får fördjupa  
dig i internationell rätt. Inriktningen Juridik gör 
dig väl förberedd för vidare studier på högskola 
och universitet.

Våra inriktningar

Här utbildar vi blivande ekonomer, jurister och 
företagare som är intresserade av företagens roll 
i samhällsutvecklingen. Under dina tre år får du 
både teoretisk och praktisk erfarenhet av ditt 
framtida yrke. Vi ger dig möjlighet att göra 
studiebesök på företag samt lyssna till föreläsare 

från universitet, rättsväsende och näringsliv, för 
att få en inblick i den verkliga arbetsmarknaden. 
Inom ramen för Ung Företagsamhet får du 
möjlighet att utveckla en egen affärsidé, och 
därefter starta och driva ett eget företag.

NA
Naturvetenskap 

Våra inriktningar

Är du nyfiken på hur naturen fungerar och intresserad 
av att hitta lösningar på framtidens problem? Då är 
naturvetenskapsprogrammet för dig! Utbildningen 
kännetecknas av ett högt studietempo som ger dig 
en bred behörighet för vidare studier. Här får du tre 
år fyllda av lärorika exkursioner, laborationer och 
studiebesök.

Naturvetenskap

Inriktningen passar för dig som vill ha en bred 
utbildning. Du kommer lära dig förstå vetenska-
pen om bland annat miljöproblem och reflektera 
över hur lämpliga svar kan formuleras på 
vetenskaplig grund. Med fördjupade kunskaper i 
biologi, fysik, kemi och matematik har du sedan 
full behörighet att fortsätta dina studier på 
högskola och universitet.

Naturvetenskap och samhälle

Här får du ett mer tvärvetenskapligt perspektiv i 
utbildningen. Med goda kunskaper inom 
geografi, biologi och samhällskunskap kommer 
du bland annat få möjlighet att forska om hur 
vårt samhälle kommer påverkas av klimatföränd- 
ringarna, hur människan drabbas av krisen inom 
biologisk mångfald och om vad vi kan göra för att 
minska vårt ekologiska fotavtryck.

På naturvetenskapsprogrammet kommer du lära 
dig att identifiera och lösa problem, tänka kritiskt 
och utveckla en god förmåga att resonera 
strukturerat och analytiskt. Du har tillgång till 
modern teknik och utrustning i moderna lokaler 
och undervisas av lärare med gedigen erfaren-
het. Här får du djupare kunskaper om de 
mekanismer som styr över ekosystem, klimatet 
och den biologiska mångfalden. Tillsammans 
reflekterar vi över hur teknologin och beteende-
förändringar kan lösa dagens utmaningar. 

”Tillsammans reflekterar  
vi över hur teknologin och 
beteendeförändringar kan  
lösa dagens utmaningar.”
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Spännande studiebesök och föreläsningar

Modern teknik 

och utrustning
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Samhällsvetenskap

På det samhällsvetenskapliga programmet läser vi om 
olika politiska system och ger dig nycklar för att bidra 
till att bygga ett mer rättvist samhälle.

Samhällsvetenskap 

Här får du fördjupa dig inom ämnen som 
samhällsvetenskap och historia. Du lär dig om 
samhällets strukturer och får öva på att analyse-
ra svåra nationella och internationella samhälls- 
och hållbarhetsfrågor med ett kritiskt och 
vetenskapligt förhållningssätt.

Beteendevetenskap 

Fördjupa dig i människans beteende. Här läser 
du ämnen som psykologi, sociologi samt 
ledarskap och organisation. Du kommer få bättre 
förståelse för vad som ligger bakom människors 
beslutsfattande. Efter dina tre år på inriktningen 
beteendevetenskap är du mer än redo för att 
fortsätta studera vid universitet och högskola.

Våra inriktningar

Undervisningen utgår från begreppen demokrati, 
kommunikation, etik, genus och miljö ur både ett 
svenskt och internationellt perspektiv. Vi lär oss 
att ifrågasätta och diskuterar om våra samhällen 
kan garantera en rättvis chans för alla och 
undersöker vad som krävs för att utrota 
fattigdom i världen.

Du får en bred utbildning som öppnar ett 
oändligt antal dörrar mot spännande yrken och 
högre studier. Med diskussioner, debatter, 
seminarier, rollspel och vetenskapliga fördjup-
ningar som liknar de som du kommer möta när 
du läser vidare efter gymnasiet blir du väl 
förberedd för vidare studier på högskola eller 
universitet.

 ”Det bästa med att 
plugga på Tibble är att 
lärarna är engagerade i 
elevernas skolgång, och 
gör allt de kan för att vi 
elever ska må bra samt 
uppnå så höga resultat 

som möjligt.”
— Alexander Salonen Jonasson, elev 

Lär dig 

ifrå
gasätta
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”Vi eftersträvar att 
skapa roliga kurser 
med intressant 
innehåll.”

”Vi motiverar dig att 
hitta dina drivkrafter.”

Tibble Gymnasium HT 2021
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Campus 
Täby
Programutbud

EK Ekonomiprogrammet
Ekonomi, Juridik, Finans, Internationell ekonomi

ES Estetiska programmet
Bild och formgivning, Musik, Musikal

IHL Idrott, hälsa & ledarskap
Fritid och hälsa

NA Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

SA Samhällvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap, Juridik

TE Teknikprogrammet
Informations- och medieteknik, Teknik och naturvetenskap

Scanna QR-koden för att se en film!
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På Tibble Gymnasium Campus Täby möts elever 
och lärare med olika intressen och skapar en 
blandning som ingen annan skola har. Här kan 
alla vara sig själva.

Det går nästan 1700 elever på skolan, och 
storleken gör att du träffar många nya människor 
och får uppleva spännande möten varje dag. 

Vi vill ge dig den bästa tänkbara grunden inför 
framtiden och har därför med stor omsorg tillsatt 

flera förstelärare som spelar en central roll i 
skolans utveckling. Under de senaste åren har de 
bland annat drivit projekt för att trygga elevers 
psykiska hälsa och välmående.

Vi har även knutit ett antal forskare till Tibble 
som alla har en mycket gedigen bakgrund. De är 
väl förtrogna med de krav som universitet och 
högskola ställer på blivande studenter och 
tillsammans med förstelärarna möjliggör de för 
goda samarbeten och spännande projekt. 

Den stora skolans 
möjligheter med den 
lilla skolans fördelar

Fyra anledningar att 
välja Campus Täby

Kontakt

Rektor: 

Liisa Gellerstedt 
liisa.gellerstedt@tibble.nu 
073-661 27 13

Biträdande rektorer:

Andreas Franke (SA & ES) 
andreas.franke@tibble.nu

Katarina Molinari (NA, TE & IHL) 
katarina.molinari@tibble.nu

Tove Skytt (EK) 
tove.skytt@tibble.nu

Den internationella skolan Tibble Campus Täby är en internationell skola. 
Det vill säga en skola som ger våra elever 
möjlighet att resa till andra länder, att uppleva 
andra kulturer och traditioner, att öva språk på 
plats och att skapa kontakter med ungdomar 
från andra länder. Skolans internationaliserings-
arbete har en lång tradition av att uppmuntra 
elever och lärare till internationellt nätverkande 
och samarbete och vi har en rad olika projekt 
med andra länder, däribland Frankrike, Tyskland, 
Spanien, USA och Kina. 

Ett bra idrottsval  
med NIU & LIU

Tibble Campus Täby har sedan många år fram- 
gångsrikt kombinerat starkt fokus på teoretiska 
kunskaper med idrottsutövande på hög nivå.  
Den nationella idrottsutbildningen fokuserar på 
individuell utveckling av dig som idrottare där 
kvalificerad träningsverksamhet på skoltid 
kombineras med träning och tävling i den egna 
föreningen. Det vi kallar lokal idrottsutbildning är 
för dig som utövar en idrott på hög nivå och vill 
satsa på din idrott men inte ta poäng från din 
ordinarie gymnasieutbildning. Du kan bland annat 
kombinera dina studier med badminton, fotboll, 
längdskidor och simning. Läs mer på tibble.nu.

På Tibble Campus Täby har vi många traditioner 
som uppskattas av både elever och lärare. Bland 
annat sätter våra estetelever varje år upp en 
musikal som har blivit ett av Täbys största 
kulturevenemang, och i början av varje läsår 
deltar de nya eleverna i årskurs 1 i Tibblekampen 
för att lära känna varandra. Skolans föreningar 
gör det möjligt för eleverna att engagera sig 
samtidigt som de lär känna elever från andra 
klasser. På Tibble har vi bland annat ett elevråd, 
elevkår och en FN-förening där elever från olika 
program och årskurser möts och utbyter idéer 
med varandra.

Traditioner och föreningar 
för hela skolan samman

Blandade intressen skapar 
spännande möten

Skolans breda utbud av utbildningar gör att  
alla kan hitta en plats där de kan vara sig själva. 
Storleken gör att du träffar många nya 
människor och får uppleva spännande möten, 
samtidigt som vi är måna om att alla elever blir 
sedda. Tibble Campus Täby är gymnasiet med 
den stora skolans möjligheter och den lilla 
skolans alla fördelar.
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”Det är i särklass det bästa grupparbetet 
jag någonsin varit med i!”

— Ludvig Eriksson, elev

— Johanna Kuniholm, lärare

Röster från Campus Täby

Philip Hedbergs vision är att vara en inspiratör inom ämnet samhällskun-
skap som han undervisar i. Centralt i hans undervisning är att eleverna ska 
känna att de växer som individer och han arbetar aktivt med att kunna föra 
en dialog mellan teori och praktik, någon som han anser är extra viktigt i 
dagens samhällsdebatt.

– Jag ställer höga krav på mina elever och tillsammans skapar vi ett 
gemensamt och tydligt fokus — ett fokus som präglar Tibbles ungdomar; 
de är ambitiösa, målinriktade och positiva. Det är med andra ord en riktigt 
fröjd och förmån att få arbeta här på heltid.

Parallellt med undervisningen driver Philips även skolans FN-förening, som 
är ett samarbete med svenska FN-förbundet. Alla elever på Tibble Campus 
Täby kan engagera sig i föreningen som arbetar aktivt med att försöka 
skapa en bättre värld genom globalt engagemang. 

– Genom åren har vi arbetat med flera olika projekt där vårt senaste arbete 
handlade om att stärka flickors rättigheter i världen genom Projekt Flicka.

”Det är med andra ord en riktig fröjd 
och förmån att få arbeta här på heltid.”

— Philip Hedberg, lärare 

Globalt engagemang utanför lektionerna

Johanna Kuniholm är lärare i matematik och fysik och undervisar främst på 
Naturprogrammet på Tibble Campus Täby. I sin undervisning jobbar hon 
med att eleverna ska förstå varifrån formler och resonemang kommer, samt 
hur olika områden hänger ihop. Det demonstrerar hon genom att så ofta 
som möjligt ge exempel på när man kan använda sig av kunskapen i 
praktiken och repetera uppgifter eleverna gått igenom tidigare. Detta gör 
att lektionerna får mer av en röd tråd och det är lättare både för Johanna 
och eleverna att känna att ett område hänger ihop. 

– Kunskap är en färskvara, så genom att då och då öva på saker som vi 
gjorde några veckor tidigare drunknar inte den gamla kunskapen i den nya.

Till eleverna som ska påbörja sina gymnasiestudier vill hon tipsa om att 
tidigt försöka hitta bra rutiner för när och hur man pluggar. 

– Gymnasiet innebär mer eget ansvar, men en del har också bilden av att 
de ska behöva plugga alla dygnets timmar vilket inte är sant. Det bästa man 
kan göra är att reflektera över hur och när man pluggar som mest effektivt, 
och ha en plan i förväg.

”Kunskap är en färskvara, så genom att då och då 
öva på saker som vi gjorde några veckor tidigare 
drunknar inte den gamla kunskapen i den nya.”

Hon ser till att eleverna hänger med i matten

Madeleine Silfverberg är förstelärare i juridik på Tibble Campus Täby och hon menar att tävlingen är ett roligt 
inslag i den vanliga undervisningen som förbereder eleverna på vidare studier i juridik på universitetsnivå. 

Från Tibble tog laget Corpus Juris Civilis sig till finalen och knep där en välförtjänt silverplats. Ludvig 
Eriksson är en av eleverna som deltog i finalen och för honom var tävlingen en chans att få utmana sig 
själv och möjlighet att använda kunskaperna från gymnasiet i praktiken. Även om det var svårt att få 
allt material och argumentation att hänga ihop för att få ett smidigt rättegångsspel.

– Jag hade förstås en väldig tur med ett otroligt lag med kompisar som alla drog sitt strå till 
stacken, i särklass det bästa grupparbetet jag någonsin varit med i!

Tibble-elever i finalen av skol-SM i Juridik
Under läsåret 2020/21 deltog eleverna i årskurs 3 på Ekonomi-                 
programmet inriktning Juridik i Skol-SM i juridik, som 150 lag från 
hela Sverige deltar i. Tävlingen består av en skriftlig tentamen 
och en final med rättegångsspel på Stockholms universitet. 
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EK
Ekonomi

På ekonomiprogrammet utbildar vi blivande 
ekonomer och jurister. Under dina tre år 
hos oss får du såväl teoretisk som praktisk 
erfarenhet av ditt framtida yrke. 

Ekonomi 

För dig som är intresserad av hur samhället  
styrs och fungerar, samt vilken roll företagen har  
i samhällsutvecklingen. Vi motiverar dig att hitta 
dina drivkrafter, och ger dig träning i att jobba  
i team och som självständig problemlösare.  
Du som väljer inriktningen ekonomi gör ditt 
fördjupningsval i årskurs 2. Du har då fått en 
känsla för de olika delarna av ekonomiämnet  
och väljer mellan fördjupningarna Ekonomi 
Företagande eller Ekonomi Finans.

Juridik 

Juridik väljer du som vill ha ekonomiämnet som 
grund, och som dessutom har ett stort intresse 
för rättvisa i samhället, kriminologi och juridik. 
God retorik är också ett av våra blivande juristers 
främsta redskap. För träffsäker kommunikation 
krävs goda sakkunskaper och mycket övning.  
Du som söker är intresserad av att vrida och 
vända på frågeställningar, att se på händelser  
ur olika perspektiv och är redo att delta aktivt  
i klassrumsdialogen. 

Finans

För dig som tycker att matematik är intressant 
och utmanande. Du kanske även ser en framtid 
för dig själv inom finansvärlden. Matematiken tar 
upp ekonomiska tillämpningar som gör att du 
förstår hur finans och matematik hänger ihop. 
Som elev på finansfördjupningen får du ta del av 
Tibbles samarbete med Handelshögskolan i 
Stockholm, och du får också möjlighet att träffa 
personer som arbetar inom finansvärlden både i 
Sverige och utomlands. Dessutom får du lära dig 
hur aktiemarknaden fungerar och vad som driver 
på företagsekonomin.

Internationell ekonomi 

För dig som ser världen som din framtida 
arbetsplats. Du drivs av intresse för andra 
länders företagande och utveckling. Du som 
söker tycker att språk är roligt och utmanande, 
men förstår att matematiken är grunden för en 
ekonom. Utbildningen kommer att ha inslag av 
engelska på flera kurser. Du som söker är redo 
att representera Tibble i internationella 
sammanhang. Här får du höja blicken och 
betrakta företagandets alla delar ur ett 
internationellt perspektiv. 

Våra inriktningar och fördjupningar

”Vi motiverar  
dig att hitta  
dina drivkrafter.”

ES
Estet

Det estetiska programmet är ett högskoleförberedande 
program. Med matematik 2b som individuellt val, 
ger estet lika bred behörighet som det 
samhällsvetenskapliga programmet.

Musik

Här får du möjlighet att hitta ditt eget musikalis-
ka uttryck, lära dig musikteori, jobba med 
musikproduktion samt musicera tillsammans 
med andra. Under alla tre åren får du individuell 
undervisning på ditt huvudinstrument/sång  
samt på ett biinstrument. Du får spela/sjunga  
i olika ensembler i olika genrer – t.ex. pop, rock, 
jazz, soul eller RnB. Undervisningen i gehörs-  
och musiklära ger dig en grund för fortsatta 
musikstudier.

Bild och formgivning

På Bild och form utbildar vi eleverna inom 
området visuell kultur. I dagens bildrika samhälle 
efterfrågas kunskap i bildframställning och 
tyngdpunkten i bildundervisningen ligger på att 
ge eleverna de verktyg de behöver för att 
framställa och kommunicera med teckning, måle-
ri, skulptur och foto. Här är teknik och hantverk 
lika viktigt som kreativitet och uttryck. Materia-
len vi använder oss av har konstnärskvalitet i allt 
från olja, akvarell och lera till de digitala verkty-
gen som Photoshop, Illustrator och Dragonframe.

Teater med musikalfördjupning

Här studerar du i huvudsak sång, teater och  
dans men även scenisk gestaltning och scenisk 
produktion. Sångundervisnigen sker både 
individuellt och i grupp. Inom dansen arbetar  
vi med olika tekniker exempelvis jazz- och 
showdans, klassisk balett och modern dans.  
I Teaterundervisningen får du lära dig olika 
teatertekniker, improvisation, karaktärsarbete 
och teaterteori.

Våra inriktningar och fördjupningar

Förkunskapsprov

På samtliga inriktningar av ES genomförs ett 
förkunskapsprov. Provens utformning varierar 
mellan inriktningarna, men alla ger en poäng som 
adderas till den sökandes grundskolebetyg. För 
samtliga detaljer kring detta besök tibble.nu  
eller kontakta försteläraren Mikael Littwold  
(se kontakt).

”Här är teknik 
och hantverk 
lika viktigt som 
kreativitet 
och uttryck.”

Kom ihåg!
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IHL
Idrott, hälsa  
& ledarskap

IHL bygger på inriktningen fritid och hälsa på barn- 
och fritidsprogrammet. Här har du möjlighet att  
få grundläggande högskolebehörighet och blir väl  
insatt i idrott, hälsa och ledarskap.

Studiebesök och evenemang

Som elev på IHL läser du idrottshistoria och ges 
möjlighet att träffa svenska idrottsprofiler inom 
olika områden. Du som väljer IHL kommer att 
göra studiebesök på Bosön, GIH, Rehab Station 
Stockholm och mycket mer.  Vår ambition är att 
ge dig möjlighet att delta i ett stort evenemang 
under din studietid. Vi har genom åren arbetat 
med funktionärskap på bland annat Vattenfall 
World Triathlon Stockholm, VM i Åre 2019 och 
Tough Viking. Vi har sedan länge ett nära och 
organiserat samarbete med ett stort antal 
förskolor, grundskolor, idrottsföreningar och 
företag inom hälsobranschen, där du under dina 
tre år på IHL kommer att få genomföra arbets-
förlagd praktik.

På Tibble har du bland annat tillgång till simhall, 
ishall, konstgräs, beachvolleyplan, flera idrotts-
hallar, klättervägg, danssal och gym där vi 
förlägger en del av vår undervisning. 
 
IHL ger dig en bred utbildning med inriktning    
på idrott. Du tränas i att organisera, leda och 

motivera grupper i olika sammanhang och 
miljöer. Du får lära dig hur kroppen fungerar i 
träning och vila, om kost för prestation och hälsa 
samt om olika träningsmetoder och idrottsska-
dor. Alla som följer programmets huvudspår och 
läser Engelska 6 som individuellt val får grund-
läggande högskolebehörighet.

NA
Naturvetenskap

Våra inriktningar och fördjupningar

Väljer du det naturvetenskapliga programmet kan 
du räkna med tre år fulla av spännande exkursioner 
och lärorika laborationer. Vi gör flera studiebesök 
och håller ett högt studietempo. Utbildningen ger 
en bred behörighet för den som vill läsa vidare på 
universitet eller högskola.

Delta i 

internationella 

evenemang!

Naturvetenskap

För dig som vill ha en bred utbildning och som  
vill fördjupa dig i de klassiska naturvetenskapliga 
ämnena, biologi, kemi, fysik och matematik. 

Naturvetenskap och samhälle

För dig som vill ha ett mer tvärvetenskapligt 
perspektiv i utbildningen. Genteknik och global 
uppvärmning är exempel på dagsaktuella frågor 
som är viktiga ur både ett naturvetenskapligt 
och ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Målet är att du ska bli väl förtrogen med det 
naturvetenskapliga arbetssättet. Du kommer att 
lära dig att identifiera och lösa problem, tänka 
kritiskt och utveckla en god förmåga att 
resonera strukturerat och analytiskt. Du kommer 
att få använda modern teknik och utrustning i väl 
anpassade lokaler. Det sista året har en tydlig 
universitets- och högskoleförberedande prägel. 
Du får då arbeta med riktig forskning i samarbete 
med universitet och högskola. 

Det är elevernas lärande som står i fokus och det 
allra viktigaste för att uppnå hög kvalitet i 
utbildningen är att undervisningen genomförs av 
skickliga och kompetenta lärare. Eleverna som 

går på naturvetenskapsprogrammet undervisas 
av kvalificerade och engagerade lärare. Flera av 
dem är förstelärare, vilket innebär att de förutom 
hög kompetens inom sina ämnen, goda resultat 
och stort engagemang i sin undervisning också 
är mycket intresserade, pålästa och kreativa då 
det gäller skolutveckling.

Under det första året får du lära dig att tänka och  
arbeta naturvetenskapligt. Inför andra året väljer 
du att  antingen fortsätta din utbildning med 
naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig 
inriktning.  

C
am

pu
s 

Tä
by

 

Arbeta  

i riktiga  

forsknings- 

projekt
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SA
Samhällsvetenskap

Det här programmet tar dig till världshändelsernas 
centrum! Du som går samhällsvetenskapligt program 
kan under utbildningen komma att träffa politiker, 
mediepersonligheter och ledande namn inom den 
akademiska världen.

Samhällsvetenskap 

Här fördjupar du dig inom ämnen som samhälls-
vetenskap, historia och internationella relationer. 
Undervisningen utgår från begreppen demokrati, 
kommunikation, etik, genus och miljö ur både ett 
svenskt och internationellt perspektiv. Vi har ofta 
intressanta och aktuella gäster som delar med 
sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Våra arbets- och examinationsformer med 
diskussioner, debatter, seminarier, rollspel och 
vetenskapliga fördjupningar liknar dem som  
du kommer att möta när du läser vidare efter 
gymnasiet vilket gör dig väl förberedd för  
högre studier.

Våra inriktningar och fördjupningar

Juridik

Denna fördjupning vänder sig till dig som är 
intresserad av juridik och samhällsfrågor och  
har siktet inställt på högre studier i dessa ämnen. 
Du läser kurser i juridik och kriminologi och 
fördjupar dig också i juridiska frågeställningar  
i ämnen som samhällsvetenskap, psykologi  
och filosofi.

För att fördjupa dig ytterligare i de juridiska 
ämnena kan du som individuellt val till exempel 
välja kurserna privatjuridik, ledarskap och organi-
sation eller sociologi om människors interaktion 
med samhället.

Beteendevetenskap

Vänder sig till dig som är intresserad av människ-
ans beteende. På beteendeinriktningen får du 
möta engagerade och kunniga lärare samt 
psykologer, forskare och representanter för olika 
trossamfund som föreläser inom sina special- 
områden. Här får du arbeta med film och 
kultur- analyser och delta i etiska diskussioner. 
Efter dina tre år på inriktningen beteendeveten-
skap är du väl förberedd för fortsatta studier vid 
universitet och högskola.

Gör dig  
redo för 

 nästa steg!  

TE
Teknik

Gillar du att jobba med datorer? Vill du lära dig 
tekniken bakom datorspel, robotar, webbtjänster 
och appar? Då är teknikprogrammet något för dig!

Våra inriktningar och fördjupningar

Olika program-fördjupningar

Informations- och medieteknik

Denna inriktning ger dig kunskaper om, och 
färdigheter i kommunikations-, informations och 
mediateknik. Du studerar dator- och nätverks-
teknik, programmering (Java, C++, JavaScript 
och Python)

Programfördjupning

Nyhet: Teknik och naturvetenskap

Under ÅK2 får du välja fördjupning och det ger 
dig möjlighet att påverka din utbildning utefter 
vad du tycker är intressant eller vad du vill göra i 
framtiden. Genom att välja den tekniskt naturve-
tenskapliga fördjupningen får du läsa både 
teknikrelaterade kurser så som programmering, 
teknik, webbutveckling, dator- och nätverkstek-
nik men också mer kemi, fysik och biologi.

Alla teknikprogrammets fördjupningar hittar du i 
poängplanen på sida 41. 

Teknikprogrammets bas finns i ämnena teknik, 
fysik, kemi och matematik – ämnen som ger dig 
verktyg att förstå, uttrycka och analysera. 
Utbildningen har dessutom ett tydligt entre-
prenöriellt perspektiv samt ger dig bred 
behörighet till många universitets- och 
högskoleutbildningar. Yrken som teknikpro-

grammet förbereder dig särskilt bra för är 
civilingenjör/ingenjör, IT och datatekniker, 
programmerare, spelutvecklare, robotprogram-
merare, webbutvecklare, medicinsk tekniker, 
multimediatekniker eller apputvecklare.
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”Ämnen som ger 
dig verktyg att 
förstå, uttrycka 
och analysera”
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”Syftet är att eleverna ska 
ligga steget före när de 
börjar sina högskolestudier 
efter gymnasiet.”

”Den härliga 
Tibble-andan 
smittar av sig 
på alla!”
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I din ansökan måste du rangordna utbildningarna 
du söker så att den utbildning du helst vill 
komma in på står som första val, den du näst 
helst vill komma in på står som andra val och så 
vidare. Blir du antagen till en högre rangordnad 
utbildning i din ansökan stryks du från utbild-
ningar med lägre rangordning i din ansökan. 
Lägg in flera val för att förbättra dina möjligheter 
att få en gymnasieplats.

Rangordna ditt val

De ämnen du gillar kanske är de ämnen som  
du har lätt för och kan få bra betyg i.

Välj med hjärtat 
och utifrån intresse

Är det till exempel studier i mindre grupp, närhet 
till skolan, kursupplägg eller gymnasieprogram-
mets innehåll som är avgörande?

Fundera över vad  
som är viktigt för dig

Alla program på Tibble är högskoleförberedande 
och ger minst grundläggande behörighet*. Det 
kan vara bra att redan nu tänka på den särskilda 
behörigheten, dvs. kurser som krävs för en viss 
utbildning på universitets-/högskolenivå.

Behörighet inför 
vidare studier

Läs mer Läs om användbara strategier för att underlätta ditt 
gymnasieval och annan information som kan vara bra att ta 
hänsyn till på www.tibble.nu.

*Om du läser på barn- och fritidsprogrammet med inriktning 
idrott, hälsa och ledarskap behöver du välja till Engelska 6 
för att få grundläggande behörighet.

Vår roll är att ge ett neutralt stöd där vi tillsam-
mans definierar problem men fokuserar på 
lösningar och möjligheter. Innan du gör ditt 
gymnasieval kan du vända dig till oss för att se 
vad Tibble kan erbjuda dig. 

Hur gör jag mitt gymnasieval? 

Ansökan görs på Gymnasieantagningen  
www.gyantagningen.se 

1.  Logga in med hjälp av det lösenord  
som du får postat till dig i januari 

2. Rangordna dina val 

3. Håll koll på datumen för ansökan,  
antagning och svarsdag 

Hur ska jag göra för att få full merit?

Beroende på vad du är intresserad av att studera 
till efter gymnasiet finns det lite olika sätt. Du 
kan max samla 2,5 meritpoäng. Moderna språk 
steg 3 ger 0,5 poäng och Moderna språk steg 4 
ger 1,0 poäng. Engelska 7 ger 1,0 poäng. 

Matematikkurserna från steg 2 ger också 
meritpoäng beroende på vilken eftergymnasial 
utbildning du söker. Du kan max tillgodoräkna 
dig 1,5 meritpoäng från matematik. Matematik 
2-4 ger 0,5 meritpoäng vardera och matematik 5 
ger 1 meritpoäng. Om kursen i matematik krävs 
för behörighet till en utbildning räknas dock 
meritpoängen inte in.

Några tips inför  
ditt gymnasieval

Studie- & 
yrkesvägledning

Kontakt
Kista
Patrik Öhrstedt 
patrik.ohrstedt@ck.tibble.nu

Täby

Ida Lindell (NA, TE & IHL) 
ida.lindell@tibble.nu

Nils Sparreman (EK) 
nils.sparreman@tibble.nu

Robin Skoglund (SA & ES) 
robin.skoglund@tibble.nu

Studie- och yrkesvägledarna arbetar för att stötta 
och vägleda dig inför och under dina olika val. Det 
kan handla om att välja inriktning samt frågor kring 
utbildning, framtid och arbetsmarknad. 

Du kan bland annat få svar på frågor kring olika 
program, inriktningar, meritpoäng och möjlighe-
ter till vidare studier och/eller arbete.

Maxa  meriten!
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Poängblad

Programstruktur

Översikt

EK Ekonomiprogrammet s. 36
Campus Täby och Campus Kista

ES Estetiska programmet s. 37
Campus Täby

IHL Idrott, hälsa & ledarskap s. 38
Campus Täby

NA Naturvetenskapsprogrammet s. 39
Campus Täby och Campus Kista

SA Samhällvetenskapsprogrammet s. 40
Campus Täby och Campus Kista

TE Teknikprogrammet s. 41
Campus Täby

Gymnasiegemensamma ämnen
De gymnasiegemensamma ämnena läser alla elever som går 
vid ett nationellt gymnasieprogram. Beroende på vilket 
program du valt läser du mer eller mindre av varje ämne. På 
naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet läser du 
inte naturkunskap. Istället läser du på naturvetenskapspro-
grammet biologi, fysik och kemi. På teknikprogrammet läser 
du fysik, kemi och teknik. 

Programgemensamma karaktärsämnen
De programgemensamma karaktärsämnena är ämnen som 
alla elever på ett nationellt program läser. 

Övriga kurser 
I tillägg till de gymnasie- och programgemensamma ämnena 
läser du även individuella val, gymnasiearbete samt inrikt-
nings- och fördjupningskurser.

Individuellt val

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev 
får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. 

Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet motsvarar 100 poäng och genomförs i 
årskurs 3. Arbetet ska ha en tydlig koppling till ditt program 
eller inriktning. 

Inriktningar och fördjupningar

Inom många av Tibbles program finns en eller flera inriktning-
ar att välja mellan. Du väljer en inriktning. Under varje 
inriktning finns också en eller flera programfördjupningar. Du 
väljer en programfördjupning. Inriktnings- och programför-
djupningskurser är kurser som fördjupar dig inom ett visst 
område eller breddar din kompetens inom ett annat. 
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Ekonomi
EK

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5  100 
Engelska 6 100  
Historia 1b  100 
Idrott & 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 karaktärsämnen

Företagsekonomi 1 100 
Privatjuridik  100 
Moderna språk 100 
Psykologi 1   50

Övriga kurser

Gymnasiearbete  100 
Individuellt val 200 
Inriktning & fördjupning  600 
Listas nedan

Ekonomi

Entreprenörskap & företagande 100 
Företagsekonomi 2  100 
Matematik 3b  100

Fördjupning: Finans 
Företagsanalys 100 
Finansiering  100 
Matematik 4 100

Fördjupning: Ekonomi alt. 1:                       
Marknad & kommunikation 
Marknadsföring 100 
Grafisk kommunikation 100 
Ledarskap & organisation 100

Fördjupning: Ekonomi alt. 2:                         
Ekonomistyrning 
Redovisning 2 100 
Finansiering & kalkylering 100 
Ledarskap & organisation 100

Fördjupning: Internationell ekonomi 
Ek. spec- internationell handel  100 
Engelska 7  100 
Ek. spec- marknadsföring 100

Juridik

Filosofi 50 
Affärsjuridik 100 
Rätten & samhället 50 
Psykologi 2a 100

Fördjupning 
Matematik 3b/Engelska 7  100 
Företagsekonomi 2  100 
Samhällsvet spec- kriminologi  100

Ekonomi

Entreprenörskap & företagande 100 
Företagsekonomi 2  100 
Matematik 3b  100

Fördjupning 
Politik & hållbar utveckling 100 
Retorik  100 
Internationell ekonomi 100

Juridik

Filosofi 50 
Affärsjuridik 100 
Rätten & samhället 50 
Psykologi 2a 100

Fördjupning 
Politik & hållbar utveckling 100 
Retorik  100 
Internationell ekonomi 100

Inriktningar

Täby

Kista

Täby Kista Estet
ES

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5  100 
Engelska 6 100  
Historia 1b  100 
Historia 2b – kultur  100 
Idrott & 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 karaktärsämnen

Estetisk kommunikation 1  100 
Konstarterna & samhället 50

Övriga kurser

Gymnasiearbete  100 
Individuellt val  200 
Inriktning & fördjupning  900 
Listas nedan

Bild & formgivning

Bild & form 1b 100 
Bild 100 
Form 100 
Bildteori 100

Fördjupning  
Fotografisk bild 1 100 
Digitalt skapande  100 
Scenografi, mask & kostym 100 
Bild- & formspecialisering 100 
Engelska 7 100

Inriktningar

Täby

Täby

Musik

Ensemble med körsång 200 
Instrument eller sång 1 100 
Gehörs- & musiklära 1 100

Fördjupning 
Instrument eller sång 2 100 
Ensemble 2  100 
Musikproduktion 1 100 
Estetisk kommunikation 2 100 
Engelska 7 100 

Teater

Scenisk gestaltning 1, 2 & 3 3x100 
Teaterteori 100

Fördjupning: Musikal 
Sång 1 & 2 2x100 
Dansgestaltning 1 100 
Dansteknik 1 100 
Engelska 7 100
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Naturvetenskap
NA

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5  100 
Engelska 6 100  
Historia 1b  100 
Idrott & 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 karaktärsämnen

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

Övriga kurser

Gymnasiearbete  100 
Individuellt val  200 
Inriktning & fördjupning  600 
Listas nedan

Naturvetenskap

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

Fördjupning    
Fysik 3  100   
Matematik 5  100  

Fördjupning  
Naturvetenskaplig specialisering  100   
Engelska 7  100  

 Naturvetenskap & samhälle  

Geografi 1  100 
Samhällskunskap 2  100  
Biologi 2  100  

Fördjupning  
Matematik 4 alt. psykologi 1+2 100   
Naturvetenskaplig specialisering  100   
Engelska 7  100 

Naturvetenskap

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

Fördjupning    
Miljö- & energikunskap  100   
Naturvetenskaplig specialisering   100  

Naturvetenskap & samhälle  

Geografi 1  100 
Samhällskunskap 2  100  
Biologi 2  100  

Fördjupning  
Miljö- & energikunskap  100   
Hållbart samhällsbyggande  100   
Politik & hållbar utveckling  100

Inriktningar

Täby

Kista

Täby KistaIdrott, hälsa & ledarskap 
IHL

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5  100 
Historia 1a1  50 
Idrott & hälsa 1  100 
Matematik 1a  100 
Naturkunskap 1a1  50 
Religionskunskap 1  50 
Samhällskunskap 1a1  50 
Svenska 1  100

Programgemensamma karaktärsämnen

Hälsopedagogik  100 
Naturkunskap 1a2  50 
Kommunikation  100 
Lärande & utveckling  100 
Människors miljöer  100 
Pedagogiskt ledarskap  100 
Samhällskunskap 1a2  50 
Svenska 2  100

Övriga kurser

Gymnasiearbete  100 
Individuellt val  200 
Inriktning & fördjupning  900 
Listas nedan

Fritid och hälsa

Fritids- & friskvårdsverksamheter  200 
Fritids- & idrottskunskap  100

Fördjupning 
Träningslära 1 100 
Träningslära 2 100 
Naturguidning 1 100 
Idrott & hälsa 2 100 
Svenska 3 100 
Historia 1a2 50 
Psykologi 1 50 
 
Engelska 6 100 
(inte obligatorisk)

Inriktningar

Täby

Täby
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Teknik 
TE

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5  100 
Engelska 6 100  
Historia 1a1  50 
Idrott & 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 karaktärsämnen

Fysik 1  150 
Kemi 1  100 
Teknik 1  150

Övriga kurser

Gymnasiearbete  100 
Individuellt val  200 
Inriktning & fördjupning  700 
Listas nedan

Informations- & medieteknik

Dator- & nätverksteknik 1a  100 
Programmering 1  100 
Webbutveckling 1  100

Fördjupning: Programvaruutveckling 
Webserverprogrammering 1  100 
Programmering 2  100 
Matematik 4  100 
Fysik 2  100

Fördjupning: Teknik- & naturvetenskap 1 
Kemi 2  100 
Fysik 2  100 
Biologi 1  100 
Matematik 4  100

Fördjupning: Teknik- & naturvetenskap 2 
Kemi 2  100 
Fysik 2  100 
Programmering 2 100 
Matematik 4  100

Inriktningar

Täby

TäbySamhällsvetenskap
SA

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5  100 
Engelska 6 100  
Historia 1b  100 
Idrott & 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 karaktärsämnen

Filosofi 1 50 
Moderna språk 200 
Psykologi 1 50

Övriga kurser

Gymnasiearbete  100 
Individuellt val  200 
Inriktning & fördjupning  750 
Listas nedan

Samhällsvetenskap

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

Fördjupning: Samhällsvetenskap 
Engelska 7 100 
Internationella relationer  100 
Historia 3 100

Fördjupning: Juridik  
Rätten & samhället 100 
Samhällsvet spec- kriminologi   100 
Engelska 7 100

Samhällsvetenskap

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

Fördjupning 
Politik & hållbar utveckling 100 
Retorik  100 
Hållbart samhällsbyggande 100

Beteendevetenskap

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

Fördjupning 
Samhällsvet. spec- kriminologi  100 
Retorik  100 
Hållbart samhällsbyggande  100

Inriktningar

Täby

Kista

Täby Kista

Beteendevetenskap

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

Fördjupning 
Engelska 7 100 
Historia 2a  100 
Religionskunskap 2 50 
Filosofi 2 50
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Antagnings- 
gränser

Inriktning

Campus 
Täby

Campus 
Kista

Antagningsgräns / median

Ekonomi 
Ekonomi 287,5 305 
Finans 282,5 290 
Internationell ekonomi 280 290 
Juridik 287,5 300

Naturvetenskap 295 317,5

Samhällsvetenskap  
Beteendeveteskap 262,5 277,5 
Samhällsvetenskap 262,5 275 
Juridik 282,5 295

Estet 
Musik 462,5 532,5 
Musikal 512,5 550 
Bild & formgivning 480 560

Teknik 295 310

IHL 232,5 250

Ekonomi 
Ekonomi 235 247,5 
Juridik 235 237,5

Naturvetenskap 
Naturvetenskap 250 267,5 
Naturvetenskap & samhälle 235 257,5

Samhällsvetenskap  
Beteendeveteskap 227,5 227,5 
Samhällsvetenskap 225 245

Inriktning Antagningsgräns / median

Källa: www.gyantagningen.se

Ledning

Niklas Pålsson (VD) 
niklas.palsson@tibble.nu 
073-400 02 31

Håkan Söderström (skolchef) 
soderstrom@tibble.nu 
08-522 827 03

Marie-Louise Spagnoli (chef elevhälsan) 
marie-louise.spagnoli@tibble.nu 
08-522 827 30 

Kista  
José Calvo (rektor) 
jose.calvo@ck.tibble.nu 
079-349 98 40 

Täby 
Liisa Gellerstedt (rektor)  
liisa.gellerstedt@tibble.nu 
073-661 27 13 
 
Andreas Franke (biträdande rektor SA/ES)  
andreas.franke@tibble.nu 
073-661 27 12

Katarina Molinari (biträdande rektor NA/TE/IHL)  
katarina.molinari@tibble.nu 
073-661 27 14

Tove Skytt (biträdande rektor EK) 
tove.skytt@tibble.nu 
073-661 27 70

Vissa förhållanden kan förändras och ytterligare förstärk-
ningar kan göras inför din skolstart längre fram, samt under 
din utbildningstid på Tibble, utöver vad som framgår av 
denna trycksak.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna (SYV) vägleder och 
informerar eleverna på Tibble om olika valmöjlig-
heter inom såväl den egna utbildningen som 
inom utbudet av vidareutbildning och arbets-
marknad. 
 
Kista 
Patrik Öhrstedt  
Patrik.ohrstedt@ck.tibble.nu 
076- 696 54 48

 
Täby 
Ida Lindell  (NA/TE/IHL) 
ida.lindell@tibble.nu 
073-661 27 16 

Nils Sparreman (EK) 
nils.sparreman@tibble.nu 
073-661 27 15

Robin Skoglund (SA/ES) 
robin.skoglund@tibble.nu 
073-661 27 52

Kontakt förkunskapsprov  
estetiska programmet 

Mikael Littwold 
mikael.littwold@tibble.nu 
08-522 828 00 

Kontakt NIU & LIU 

Göran Cumzelius  
goran.cumzelius@tibble.nu  
08-522 828 50 
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Sociala medier

@tibblegymnasiumcampuskista  
@tibblegymnasiumcampustaby 

Campus Kista

Isafjordsgatan 30B  
164 40 Kista

Campus Täby

Attundavägen 1 
183 22 Täby

Kom och prata med oss!

Vi ser fra
m emot att tr

äffa dig  

för att berätta mer om våra 

skolor. Besök vår hemsida för 

information om hur vi anordnar 

öppna hus och träffar under 

hösten, www.tibble.nu.

Cedergrenska

Tibble Gymnasium drivs av skolkoncernen Cedergrenska. Våra verksamheter drivs av starkt 
engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett 
livslångt lärande för våra barn och elever, från förskolan till eftergymnasiala utbildningar.

Kom och prata med oss!

Vi ser fra
m emot att tr

äffa dig  

för att berätta mer om våra 

skolor. Besök vår hemsida för 

information om hur vi anordnar 

öppna hus och träffar under 

hösten, www.tibble.nu.


