Välkommen till
Campus Manilla gymnasium

CAMPUS MANILLA GYMNASIUM erbjuder en utbildning med tydligt fokus på framtida
studier inom universitet och högskola. Undevrvisningen sker med väl synliga och konkreta mål för varje program.

I grönskan på Kungliga Djurgården erbjuder Campus
Manilla gymnasium en förstklassig utbildning i
inspirerande och rofylld miljö.
Inom promenadavstånd finns stadens puls och
internationella influenser.
Vårt arbetssätt bygger på nära relationer mellan lärare, elever och vårdnadshavare för att skapa de bästa
förutsättningarna för högre studier - såväl i Sverige
som internationellt.

Dagens arbetsliv och högre studier ställer krav på både struktur och kunskaper. På Campus Manilla gymnasium får eleverna därför gradvis mer eget ansvar för sina studier.
Genom en tydlig struktur samt generös tillgång till lärare förbereds eleverna inför framtiden. Syftet med denna princip är att främja elevernas egna aktiva lärande, vilket leder
till ökad förståelse och bestående kunskaper. Arbetspassens längd är anpassade för de
olika ämnen som eleverna läser. Detta ger större möjlighet till diskussioner och fördjupning inom de olika ämnena. Eleverna får arbeta i varierande arbetsformer där problemlösning, debatter och studiegrupper syftar till att utnyttja och främja elevernas mångsidiga
erfarenheter.
På Campus Manilla gymnasium finns en internationell kommité som arbetar för att
utveckla skolans internationella profil. Skolan har etablerat ett samarbete med två framstående skolor i England vars undervisning håller hög kvalitet.Våra elever i årskurs ett
kan ansöka om att få åka till dessa skolor på ett utbyte. Under utbytet får eleverna inte
bara gå på lektioner på respektive skola, utan även delta i olika aktiviteter som skolan
erbjuder.
Entreprenörskap finns inom skolans samtliga program. Alla elever läser minst en kurs
inom ämnet, vilket bland annat utmanar elevens kreativitet och ledarskapsförmåga.
Skolan har ett etablerat samarbete med Ung Företagsamhet där eleverna erbjuds driva
ett UF-företag.
Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog
och studie- och yrkesvägledare. Dessa funktioner finns för att främja elevers välmående
och studieresultat. Även arbetsmiljön är viktig för goda studieresultat. På Campus Manilla
gymnasium bedrivs undervisningen i lokaler som både är välutrustade och trevliga att
vistas i. På området finns därtill goda förutsättningar för fysisk aktivitet i form av tennis,
fotboll och gym.

Ekonomiprogrammet
- inriktning ekonomi

ÄR DU EN person som vill testa dina egna idéer, få en god grund att stå på inför framtiden
och är intresserad av entreprenörskap och företagande? På ekonomiprogrammet får du
kunskaper om hur idéer blir till verklighet och möjlighet att vara en del av spännande
projekt. Du skapar marknadsföringskampanjer, inspireras att starta eget och lär dig hur
framgångsrika företag drivs.
Denna utbildning förbereder dig inte bara för ekonomiutbildningar på högskolenivå, utan
även för samhällsvetenskapliga högskoleutbildningar. Ekonomiprogrammet ger dig en
bred behörighet samt goda förutsättningar för vidare högre studier.
Undervisningen på Campus Manilla kretsar kring entreprenörskap. Du kommer bland
annat att träna och utveckla din kreativitet, ledarskapsförmåga och företagsamhet i
kurser som företagsekonomi, redovisning, affärsjuridik och internationell ekonomi.Under
utbildningen kommer du även att få driva eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet.
Då matematik är en viktig komponent inom ekonomi läser du hos oss på ekonomiprogrammet matematik 1b och 2b under första året. Detta ger dig möjlighet att under årskurs tre läsa utökad matematik. Vi erbjuder även individuella val som ger dig möjlighet
att uppnå full meritpoäng samt vissa av kurserna från andra program på skolan.
Om detta känns som något för dig, sök ekonomiprogrammet vid Campus Manilla
gymnasium!

Naturvetenskapsprogrammet
- inriktning naturvetenskap

ÄR DU INTRESSERAD av hur världen fungerar, allt från de minsta atomära byggstenarna
till det stora Universum? Du stimuleras i din kunskapsinhämtning genom både naturvetenskapliga ämnen som matematik, kemi, biologi och fysik och språkliga ämnen som
svenska och engelska. Du får lära dig att skriva vetenskapliga rapporter, genomföra spännande laborationer, delta i lärorika projekt och självklart även utveckla din förmåga till
problemlösning och kritiskt tänkande.
Programmet ger dig en bred behörighet och möjlighet till vidare studier inom såväl
naturvetenskap som andra områden. Skolan erbjuder dig att under sista året fördjupa
dina kunskaper inom ett av två områden, exempelvis kemi eller biologi ur ett medicinskt
perspektiv eller programmering och kodning.
Du kommer att läsa en kurs inom entreprenörskap där du får pröva dina idéer under
skoltid - allt från affärsidéer till sociala välgörenhetsprojekt.
Vi erbjuder individuella val som ger dig möjlighet att uppnå full meritpoäng samt vissa av
kurserna från andra program på skolan.
Om detta känns som något för dig, sök naturvetenskapsprogrammet vid Campus Manilla
gymnasium!

Samhällsvetenskapsprogrammet
- inriktning samhällsvetenskap

Vanliga frågor
Hur många elever går i varje klass?
29 elever går i varje klass.
Hur ser schemat ut?
Skoldagarna pågår i de flesta fall mellan 08.20 till 15.30. Vi försöker att i så stor
utsträck-ning som möjligt undvika håltimmar.

I DAGENS SAMHÄLLE är flödet av information i stort sett obegränsat. På det samhällsvetenskapliga programmet arbetar du därför mycket med att värdera och analysera nyheter
och politiska frågor. För att förstå dagens samhälle måste du dock även förstå gårdagen
- det är genom historien som vi kan se framtiden. En av de centrala och naturliga delarna
på samhällsvetenskapsprogrammet är därför historia. Du får även fördjupade kunskaper
inom moderna språk och samhällskunskap. Programmet ger dig möjlighet till vidare studier inom samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekonomiska utbildningar.
Du kommer att läsa en kurs inom entreprenörskap där du får pröva dina idéer under
skoltid - allt från affärsidéer till sociala välgörenhetsprojekt.
Två områden för vidare fördjupning erbjuds. Det första området fokuserar på tiden efter
andra världskriget; en spännande och dramatisk period som än i dag påverkar oss. Det
andra området är kriminologi. Om du väljer detta område kommer du att studera det
svenska rättssystemet utifrån olika discipliner som juridik, sociologi och psykologi.
Vi erbjuder individuella val som ger dig möjlighet att uppnå full meritpoäng samt vissa av
kurserna från andra program på skolan.
Om detta känns som något för dig, sök samhällsvetenskapsprogrammet vid Campus
Manilla gymnasium!

Vilka individuella val erbjuder skolan?
Skolan garanterar dig möjligheten att läsa in full meritpoäng. Detta innebär att
kurser erbjuds inom moderna språk, engelska och matematik. Vi erbjuder även
kurser inom ramen för skolans olika program samt idrott och estetisk verksamhet.
Vilket meritvärde krävs för att komma in?
Detta varierar p.g.a. söktryck och de sökandes betyg. Se Gymnasieantagningens
hemsida för tidigare antagningsstatistik.
Har ni egen matsal?
På skolan tillagas maten i ett riktigt kök av egna, duktiga kockar. Våra elever har i
utvärderingar lyft fram maten som mycket god!
Vad händer på skolan förutom studier?
Skolan arrangerar föreläsningar och tillsammans med en aktiv elevkår även olika
sociala händelser, bland annat en fotbollsdag. Förutom elevkåren finns andra
elevstyrda klubbar som jobbar med olika projekt, exempelvis Manilla Cares som
arbetar med välgörenhet.

Campus Manilla gymnasium, Manillavägen 32, 115 21 Stockholm
Skolan är icke vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst obunden.

www.campusmanilla.se
adm@campusmanilla.se

