
Med hela 570 dagar på gymnasiet 
är det viktigt att du får ut det du 
vill av din gymnasietid. Just därför 
tycker vi att du ska välja Donner-
gymnasiet. Vi vill att du ska fylla 
din tid med ämnen som intresserar 
och känns meningsfulla för dig. För 
att varje elev ska uppleva att hen 
har de bästa förutsättningarna att 
utvecklas, jobbar vi medvetet för 
att skapa en positiv atmosfär med 
både uppmuntran och utmaningar. 
Du får lära dig att tänka och arbeta 
självständigt, samarbeta i grupp, ta  
del av nya perspektiv och gemen-
samt hitta lösningar. Engagerade 
och välutbildade lärare ger det lilla 
extra för att skapa en inspirerande 
skolgång för dig och tillsammans 
skapar vi de bästa förutsättning- 
arna för din framtid.
 
Efter 570 dagar på Donner är du 
redo för nästa steg i livet. Din kun-
skapsbank är fylld till bredden och 
du har spänt din kreativa båge så 
många gånger att pilen hunnit ta 
några varv runt jorden. Sist men 
inte minst vet du att omtanke om 
andra människor och världen vi  
lever i är den viktigaste tanken.

donnergymnasietgoteborg.se

Celsiusgatan 9, 417 62

Göteborg | 031-381 29 00

info@donnergymnasiet.se

Öppet hus

Välkommen att

besöka Donner.

Tisdag 14 nov 17.30–20.30

Måndag 22 jan 17.30–20.30

ES
musik

Estetiska programmet
Inriktning musik

Vill du utveckla din musikaliska förmåga tillsammans 
med andra? På Donners musikestetiska program finns 
alla möjligheter. Tillsammans bygger vi en gemensam 
och stadig grund att stå på där vi genom musiken får 
växa som människor och musiker.
 
Genom att låta skapande och kreativitet genomsyra 
skolvardagen förbereder och rustar vi dig på ett sätt 
som i framtidens samhälle alltid kommer vara efter-
frågat. Estetprogrammet är ett högskoleförberedan-
de program. Men oavsett om du vill fortsätta studera 
musik, bli artist eller producent, rörmokare, lärare 
eller jurist ger utbildningen en mycket god grund att 
bygga vidare på.
 
Hos oss är digitala verktyg en naturlig del av musik-
skapandet. Vi ser musikproduktion som ett pedagog- 
iskt och kreativt verktyg i vår undervisning. Inför år-
skurs två får du välja mellan programfördjupningarna 
matematik 2 eller musikproduktion. Matematik 2 
behövs t.ex. för att läsa vidare inom juridik och peda- 
gogik. I programfördjupningen i år tre finns större 
valmöjligheter, där kan du forma din utbildning ytter- 
ligare och själv skapa de förutsättningar du söker.

Elevkontakt: 
felicia.lekenstam@donnergymnasiet.se 
Programansvarig: 
martina.adolfsson@donnergymnasiet.se

År 1

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100

Idrott och hälsa 1 80

Matematik 1b 100

Naturkunskap 1b 100

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1 100

Programgemensamma ämnen

Estetisk kommunikation 1 100

Inriktning – Musik

Gehörs- och musiklära 1 50

Ensemble med körsång 80

Instrument eller sång 1 50

 

År 2

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 20

Svenska 2 100

Individuellt val 100

Programgemensamma ämnen

Konstarterna och samhället 50

Programfördjupning

Estetisk kommunikation 2 100

Matematik 2b eller

Musikproduktion 1 100

Inriktning – Musik

Gehörs- och musiklära 1 50

Ensemble med körsång 80

Instrument eller sång 1 50

 

År 3

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 3 100

Religionskunskap 1 50

Historia 2 kultur 100

Gymnasiearbete 100

Inriktning – Musik

Ensemble med körsång 40

Individuellt val 100

Programfördjupning 300

Exempel på program- 

fördjupningskurser

Arrangering och komposition

Engelska 7

Ensemble 2

Entreprenörskap

Filosofi 1

Gehörs- och musiklära 2

Instrument eller sång 1

Instrument eller sång 2

Internationell ekonomi

Körsång 2

Matematik 3b

Moderna språk

Musikproduktion 2

Psykologi 1

Retorik

Skrivande

M.fl.

Älskar du att 
sjunga, spela, 
skriva eller 
producera musik?


