FAKTABLAD
Campus Manilla gymnasium

Ålder

Skolan startade 2013, våra första studenter gick ut 2016.

Antal elever

Ca 260 elever på gymnasiet (530 elever på grundskolan, totalt ca 790 elever)

Klasstorlekar

Vi tar in 30 elever per klass i åk 1 (totalt 90).

Antal lärare

20 stycken (heltid och deltid)

Behöriga lärare

Samtliga 20 lärare är ämnesbehöriga och har lärarlegitimation.

Elevhälsa

Skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog.
Skolläkare och skolpsykolog vid behov.

Idrottshall

Ja, med omklädningsrum och duschar på campusområdet. Tillgång till
tennisplan, fotbollsplan och basketplan.

Matsal, kök

Ja, maten lagas från grunden i eget kök av egna kockar.

Skolbibliotek

Ja, med bibliotekarie på plats. Även NE.se, UR play, Stava Rex, SpellRight,
Legimus och Inläsningstjänst. Egen elevdator.

Schema

Traditionellt schema med lärarledda lektioner.

Moderna språk

Vi erbjuder franska, spanska och tyska.

Ämneshandledning

Ett frivilligt tillfälle för elever att träffa sina lärare (2 tillfällen per vecka).

Program på skolan
● Ekonomiprogrammet - inriktning ekonomi
● Naturvetenskapsprogrammet - inriktning naturvetenskap
● Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhällsvetenskap
* På naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ingår en kurs i Entreprenörskap.

Tidigare antagningsgränser (senaste två åren)
Campus Manilla gymnasium

Median

Sist intagen

Median

Sist intagen

Program

2020

2020

2021

2021

Ekonomiprogrammet

330

320

330

317,5

Naturvetenskapsprogrammet

332,5

325

325

290

Samhällsvetenskapsprogrammet

310

300

310

295

Medianen är det tal i en mängd som storleksmässigt ligger så att det är lika många tal som är större än och
mindre än medianen. Det finns alltså lika många elever som hade högre meritvärde än talet ovan, som det fanns
elever med lägre meritvärde.
Sist intagen står för den elev som fick sista platsen. Det vill säga vad som lägst krävdes för att bli antagen.

Skolans valbara kurser (Individuella val 200 p)
Poäng

Namn

Program (behörighet)

Meritpoäng
Ja, 1,0

100 Engelska 7

Alla

100 Matematik 3

Samhälle

100 Matematik 4

Ekonomi

100 Matematik 5

Natur (i vissa fall ekonomi)

Ja, 1,0

100 Modernt språk 4

Alla som läst steg 3

Ja, 1,0

100 Modernt språk 5

Alla som läst steg 4

100 Naturkunskap 2

Ekonomi, samhälle (behörighetsgivande kurs)

100 Idrott och hälsa 2

Alla

100 Bild/musik

Alla

100 Retorik

Alla

Ja, 0,5
Ja, 0,5

Ja, 0,5
Nej
Nej
Nej
Nej

●

De meritgivande kurserna erbjuds alltid.

●

Naturkunskap 2 ger behörighet till vissa utbildningar, t.ex arkitekt, sjuksköterska, fysioterapeut.

●

Naturkunskap 2, idrott och hälsa 2 samt bild/musik startar om tillräckligt många elever valt kursen.

