Frågor och svar Humanistprogrammet Schillerska gymnasiet
Öppet hus 2020
Vad var det för lägsta antagningspoäng 2020?
240 poäng
Hur många elever går det i varje klass?
Vi har plats för att ta in 33 elever i varje klass.
Hur många klasser tar ni in per årskurs?
VI tar in en ny klass varje år.
Vilka inriktningar finns det?
Det finns två inriktningar:

Språk - med fokus på att utveckla dina kunskaper om språk i Europa och världen. Vi
ser på sambandet mellan språk, kultur och samhälle ur ett globalt perspektiv.

Kultur - med fokus på hur människan skapar kultur och hur kulturen påverkar
människan. Här utvecklar du förmågan att beskriva, analysera och reflektera över
olika kulturella uttryck och kulturupplevelser med fördjupade kunskaper i estetiska
uttrycksformer.
Har man någon klassmentor?
Ja, alla elever har en mentor, i ettan och tvåan finns två i varje klass, men i trean
behåller man endast en av sina mentorer.
Läser man mycket matte?
Man har möjlighet att läsa två kurser matematik på programmet, i ettan och i tvåan.
Tvåans matte är valbar.
Kan man läsa fransk eller tysk sektion på programmet?
Absolut. Det går alldeles utmärkt. Du använder i så fall alla dina poäng på I – val till
franska eller tyska då du läser dubbla kurser varje år.

Vilka språk kan man välja?
Gällande moderna språk kan du välja spanska, tyska och franska. Utöver det kan du
välja bland annat japanska, italienska, kinesiska, ryska eller arabiska.

Finns det möjlighet att åka på utbytesresor?
Under Covid-19 har vi givetvis nya restriktioner kring resor i Europa men innan
pandemin gjorde vi resor till Frankrike (Lyon, Strasbourg), Tyskland (kombinerat
Strasbourg), Spanien (Toledo), Italien (Rom) samt Skottland (Edinburgh) genom
våra språkkurser.

Är det bra lärare?
Alla lärare på humanistprogrammet har lärarlegitimation och behörighet i minst två
ämnen. Många av oss har lång erfarenhet och några av oss har även doktorerat i
sina ämnen. Schillerska är en skola många lärare vill arbeta på så ja, det finns bra
lärare här. Dessutom är lärarna engagerade och tillmötesgående för att du ska ha
bästa möjligheten att nå dina mål med din utbildning.

Vad gör man efter utbildningen?
Humanistprogrammet är ett högskoleförberedande program, vilket innebär att du
förbereds för att kunna läsa vidare på högskola/universitet. Du får en grundläggande
behörighet med utökad kompetens och kan välja att söka till ett brett utbud av
utbildningar för yrken som till exempel: advokat, jurist, tolk, bibliotekarie, arkeolog,
lärare, socionom, översättare, journalist etc

Hur arbetar vi med gemenskap och trivsel?
På humanistprogrammet är vi övertygade om att man som elev lär sig snabbare och
lättare när man trivs och har roligt i skolan. På programdagar lär du känna dina
studiekamrater i alla årskurser på ett avslappnat sätt. Eleverna ingår i olika “familjer”
där vi arbetar med fadderskap för att skapa samhörighet och trygghet.

Humanisteleverna på Schillerska är också engagerade i olika uppdrag på skolan
såsom i skoltidningen “Schilldringar” och i Kulturkommittén och utöver det finns det
även ett rikt föreningsliv som du kan engagera dig i. Vår elevkår är en av Sveriges
största och arbetar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din studietid.

