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Välkommen till Svalöfs Gymnasium!
Svalöfs Gymnasium är en av landets mest anrika skolor. Samtidigt är
den en modern och fräsch skola med snygg design och praktiska lokaler.
Här möter elever från Skåne och Blekinge nya kompisar.
Som elev hos oss jobbar och umgås du hela tiden nära dina lärare, vilket ger en unik
sammanhållning. Under hela skoldagen arbetar ni tillsammans i arbetslag och du är
delaktig i planeringen av din egen utbildning. Ditt lärande är koncentrerat utan
håltimmar. Den som vill kan också välja att bo på skolans populära internat.
Vår vision är lärande på riktigt och det präglar allt arbete. Målet är att ge dig en helhetsförståelse för både det lilla och det stora perspektivet – från din egen historia till globaliseringen. Hos oss får du en kvalitetsutbildning och blir en världsmedborgare redo för
framtidens samhälle.
Efter tre år på Svalöfs Gymnasium har du bra förutsättningar för att läsa vidare på
universitet och högskola. Vägen till framtiden ligger öppen, så gå ut och ta för dig!

Naturvetenskapsprogrammet
Vill du kombinera en bred högskolebehörighet med närhet till djur
och natur? Då är naturvetenskapsprogrammet rätt för dig.
Det öppnar många dörrar och ger dig en stabil grund inför vidare
högre studier. Veterinär, ingenjör, arkitekt eller läkare är bara några
exempel på allt du kan bli. Med några av våra specialiseringar
Veterinärmedicin och Veterinärmedicinsk biologi formar du din
egen utbildning. Och får dessutom ta del av hur arbetet går till på
skolans egen veterinärklinik samt bekanta dig med engelsk facklitteratur.

Vad kan jag bli?
Ekonom, lärare,
ambassadör,
statsvetare eller
psykolog.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Jurist, journalist, polis eller sjuksköterska – framtiden är full av roliga
jobb. Och den gemensamma språngbrädan för dem alla är samhällsvetenskapsprogrammet. Det är ett studieförberedande program där du
får fördjupade kunskaper om vad som händer i världen och kan forma
din utbildning med våra specialiseringar. På kursen Internationella
relationer får du t.ex. utveckla ett internationellt tänkande och förstå
globala händelser och på kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering – Genealogi, blir du historieexpert på mikronivå.
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Varför valde du Svalöfs Gymnasium?
Jag valde Svalöfs Gymnasium för det gav mig möjlighet att läsa de
naturvetenskapliga specialiseringarna Veterinärmedicinsk biologi och
Veterinärmedicin. En annan viktig anledning var att skolan har mindre
klasser, det är stor skillnad i jämförelse med de stora skolorna i stan.
Vad är det bästa med skolan?
Det bästa är att man varvar teoretiska och praktiska kurser. Vi är
mycket på veterinärkliniken där vi bland annat får grundkurs i läkemedelshantering (D 9). Den praktiska kunskap vi får när vi träffar
olika djur under utbildningen är viktig för vidare studier och arbete.
Dessutom kan man förhoppningvis få jobb på veterinärklinik i framtiden.
Andra bra saker är att lärarna är engagerade i varje elev, du får
mycket mer lärartid än man brukar få. I och med de små klasserna
har du större möjlighet att synas och visa vad du kan. Det är också en
fördel att skolan ligger lugnt och skönt.
Hur ser din framtid ut?
Jag siktar på att plugga vidare till veterinär på SLU i Uppsala.
Elna Laxmar
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Snart är jag veterinär

