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Hej!

Vi är stolta
över vår skola

690
Eleve
r

Detta läsår fyller Donnergymnasiet i Göteborg 22 år. Åren har gett oss lång erfarenhet, stabilitet och goda kunskaper om hur man bedriver skolverksamhet med
högsta kvalitet.

Hos oss på Donnergymnasiet är du som elev alltid i fokus och vi formar våra program för att göra
din gymnasietid så betydelsefull som möjligt. Här möts du av engagerande lärare och drivna elever,
samtidigt som du rustas med fördjupade kunskaper och breddade perspektiv på vägen mot nästa
steg i ditt liv.
Vi tror att en mångsidig utbildning i trygg och inspirerande miljö är en god grund för personlig utveckling. Därför gör vi vårt yttersta för att skapa stimulerande undervisning som väcker nyfikenhet och
lusten att lära. Våra elever möter både uppmuntran och utmaningar och vi arbetar aktivt för att stärka
deras förmåga att hitta svar genom nya perspektiv och tankebanor.
Vi jobbar systematiskt med att utveckla vår verksamhet och våra elever lämnar oss med goda kunskaper och hög måluppfyllelse. Här blir alla sedda och får det stöd de behöver. På Donnergymnasiet ska
alla elever uppleva att de har förutsättningarna och verktygen att bli den bästa versionen av sig själv.
Efter tre år hos oss vill vi att du som elev har vuxit som människa, har med dig mycket kunskaper
och känner dig väl rustad inför framtiden. Personlig utveckling genom kunskap och kreativitet för en
hållbar framtid.
Varmt välkommen till oss!

Pernilla Liljeberg
REKTOR
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“Lektionsfri dag &
långa lektionspass
där du hinner
fokusera”

Donnergymnasiet
Donnergymnasiet är en plats för dig som vet vem du är,
men kanske inte nödvändigtvis vad du ska bli. Vi tror att
en mångsidig utbildning i en inspirerande och trygg miljö
är den perfekta grunden för din personliga utveckling,
och för att du ska hitta det du verkligen brinner för. Därför
gör vi vårt yttersta för att skapa stimulerande undervisning som väcker nyfikenhet och lust att lära.
Under dina tre år kommer du att möta både uppmuntran
och utmaningar, då vi ständigt vill stärka dig och din förmåga att hitta svar genom nya tankebanor och perspektiv. På Donnergymnasiet ger vi dig helt enkelt verktygen
att bli den bästa versionen av dig själv.

Smart struktur
LEKTIONSFRI DAG & LÅNGA LEKTIONSPASS
DÄR DU HINNER FOKUSERA
Vi har tagit fram en schemastruktur som vi tror skapar
de bästa förutsättningarna för intressant och givande
undervisning. Lärande är en process som tar tid, därför
har vi främst långa lektionspass där du får hela för- eller
eftermiddagar att arbeta fokuserat med ett och samma
ämne. Vi har även komprimerat schemat så att du slipper
håltimmar och istället får effektiva dagar, där du börjar
och slutar ungefär samma tid varje dag.
En dag i veckan är lektionsfri, där tanken är att du själv
lägger upp din studietid. Skolan är öppen som vanligt,
lärarna finns tillgängliga på plats och eleverna spenderar
vanligen hela dagen i skolan. Detta för att ge dig ett
större ansvar över dina studier och friheten att använda
din tid som du känner att du behöver.

Här blir du sedd
Vi har alltid strävat efter att skapa en öppen och varm
skolmiljö där alla blir sedda och både lärare och elever
har en god relation till varandra. Dina tankar och åsikter
är viktiga och som elev har du ett stort inflytande på
undervisningen och skolan i stort. Vi arbetar med en
mentorskapsmodell där vi på ett strukturerat sätt jobbar
med mjukare värden såsom motivation, studieteknik,
gruppdynamik och andra ämnen som rör livet i och efter
gymnasiet.
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“Det finns verkligen
ingen skola som
Donner!”
Azra läser tredje året på Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi,
här berättar hon om stämningen och lärarna på Donnergymnasiet,
samt om sitt gymnasieval.

EN SPECIELL SKOLA!
Det finns ingen gymnasieskola likt Donner i hela Sverige! Jag blir så inspirerad och motiverad av alla
“donneriter”, de är verkligen speciella. Alla har sin egna stil och är grymma på allt de gör, så vill du gå
på en skola där du kommer ha kul, träffa olika människor, lära dig mycket nya saker och få uppleva vad
en bra skola är, då ska du välja Donnergymnasiet.
DONNERANDAN
Vi som går på Donner lever efter den oskrivna regeln donnerandan. Det innebär helt enkelt att alla ska
kunna vara sig själva, känna sig trygga och att man såklart behandlar andra som man själv vill bli behandlad. Stämningen på skolan är verkligen något vi på Donner är stolta över, alla umgås med alla.
Eleverna och lärarna gör att man vill gå till skolan varje dag!
LÄRARNA OCH MENTORSKAPET
Lärarna är det bästa! Man känner sig sedd och hörd tack vare dem och vore det inte för deras stöttning

“Alla
umgås
med al
la”

och uppmärksamhet under dessa tre år hade saker sett mycket annorlunda ut idag. En gång i veckan har
varje klass mentorskapstid där eleverna och lärarna kan ha en dialog om vad som händer, har hänt och
vilka aktiviteter som komma skall.
MINA BÄSTA TIPS TILL DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIUM
När jag skulle välja gymnasium gick jag helt på magkänslan. Ge dig själv tid att samla tankarna och ställ
dig själv frågan “vad är viktigt för mig?” När du vet vad du söker hos en skola blir det enklare att bedöma

Azra Bogdanić

skolan. Gå på öppet hus på de skolor som låter intressanta och lockande. Jag gick från att inte veta att
Donnergymnasiet fanns, till att idag inte kunna tänka mig att gå på någon annan skola.
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Helt nya lokaler!
Med en fantastisk utsikt över Göteborg och Göta Älv ligger våra helt nya lokaler. Miljön i skolan
är otroligt viktigt för att både elever och personal ska trivas. I våra nya lokaler finns gott utrymme för både studier, kreativitet och umgänge.

I januari i år fick vi flytta in till våra nya lokaler på närmare

”Vi stannar kvar på Donner-mark och har bara flyttat 30 meter

4000 kvm, bara 30 meter från våra gamla lokaler. Där skolan

till moderna och funktionella lokaler. Vi hade inte kunnat få

är belägen nu har Donnergymnasiet funnits ända sedan start-

en bättre lösning” säger Pernilla Liljeberg, rektor för Donner-

en i Göteborg för 20 år sedan.

gymnasieti Göteborg.

Under åren har vår skola gått från att ha 60 elever till hela 630

ENKELT ATT HITTA HIT!

elever – och vi fortsätter att växa. Större och bättre anpas-

Donnergymnasiet ligger på Eriksberg, Norra Älvstranden i

sade lokaler är minst sagt på sin plats och kommer att bli en

Göteborg. Skolan har ett trivsamt, tryggt och centralt läge

härlig uppgradering för både elever och personal.

utan att ligga mitt i innerstaden. Eleverna umgås mycket på
skolan vilket skapar god gemenskap och en trevlig atmosfär.

Våra nya lokaler har renoverats och byggts om för att uppfylla

Här har du nära ner till Göteborgs vackra hamninlopp och sli-

alla våra behov och önskemål. Förutom 37 optimerade klass-

pper dessutom alla ombyggnationer som pågår i centrala stan.

rum och generösa sällskapsytor får vi dessutom en svårslagen
utsikt över Göteborgs hamninlopp. Delar av den nya byggnaden

Du kan enkelt ta dig hit med både båt och buss. Från Central-

är K-märkt och vackra detaljer såsom öppen spis och en pam-

stationen går buss 16 och 58, och från Frölunda Torg kan du ta

pig marmorentré har bevarats. Här får våra elever bästa förut-

buss 99 till Sörhallstorget som är den närmaste busshållplat-

sättningarna för att lära och utvecklas i en härligt inspirerande

sen. Från Klippan och Stenpiren tar du färjan till Eriksbergs

miljö med goda kollektivtrafiksförbindelser från hela staden.

färjeläge.

”En inspirerande miljö

Buss
16 & 58

med goda förbindelser

Färja
285

från hela staden.”

13 min

från Nordstan

16 min

från Stenpiren

PERNILLA LILJEBERG, REKTOR

Helt nya
lokaler
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Plats att
umgås

Fantastisk
utsikt

Färja
287

Närhet till
vattnet &
Lindholmen
Buss
99

5 min

från Klippan

16 min

från Frölunda Torg
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En trygg mentor
under din gymnasietid

elever som inte söker upp mig annars.

Mentorskapet innebär:

eleverna i övergången från grundskola till gymnasium. När elev-

Daniella, elev på samhällsprogrammet upplever att mentorn

– EN VUXEN PERSON ATT VÄNDA SIG TILL

erna blir äldre kan mentorn ta en mer coachande roll i elevernas

fungerar som en viktig ryggrad under skoltiden, någon man kan

dömd. Dessutom innebär mentorskapet tid för coachning och

studier. Det nya systemet som vi arbetat med de senaste åren

falla tillbaka på.

utrymme att gemensamt i klassen lyfta ämnen som berör livet

innebär att vi satsat lite mer på det vi kallar moduler. Vi har helt

både i och utanför gymnasiet.

enkelt tittat på vad våra elever behöver i de olika årskurserna

– Det är prestigelöst att gå till sin mentor. Man vet att man kan

och anpassat mentorskapet utefter det.

gå dit och nästan vara lite informell, man behöver inte ta på sig

På Donnergymnasiet har vi arbetat med mentorskap under en

ändras mentorns roll allteftersom eleverna blir äldre. I början

lång tid. Mentorskapet innebär att vi erbjuder alla våra elever

av ettan diskuteras studieteknik mycket och mentorn stöttar

stöd i form av en trygg vuxen som man kan vända sig till med
alla möjliga tankar och frågor, utan att behöva känna sig be-

Mentorskapet är en viktig förutsättning för att skapa den

– COACHNING OCH STÖD I STUDIER

sin duktiga persona. Det är viktigt att den tiden och det utrymmet

öppna, varma och trygga miljö vi strävar efter att upprätthålla

KAN ERBJUDA MER TILL ALLA

på skolan. Under de senaste åren har vi utvecklat arbetet och

Jakob Sollerman som varit mentor en längre tid tycker att ut-

tagit fram ett optimerat system för att skapa välmående ele-

vecklingen av mentorskapet gjort det enklare att fånga upp alla

FÖREBYGGA ISTÄLLET FÖR ATT REPARERA

ver och se till att alla blir sedda under sin gymnasietid.

elever, inte bara de som behöver det.

Ett stort fokus i vårt mentorskap är att eleverna ska må bra i sina

– LEKTIONSTID FÖR ÄMNEN SOM RÖR LIVET
I OCH UTANFÖR SKOLAN

finns.

studier och få den coachning de behöver så att stress inte blir en
STÖTTAR OCH PEPPAR NÄR DET BEHÖVS

– Innan det nya systemet var det lätt att skapa en mentorsrela-

faktor. De nya modulerna gör att vi kan följa elevernas utvecklig

Anna-Karin Bondesson är chef för elevhälsa, biträdande rektor

tion till de eleverna som verkligen behövde det. De kunde för-

under gymnasieåren och anpassa stöttningen efter allas indivi-

och är en av dem som drivit utvecklingsarbetet.

vänta sig att jag visste hur det gick för dem i skolan och hur de

duella behov.

Så jobbar vi med mentorskap
År 1 GRUPPDYNAMIK, ATT BÖRJA GYMNASIET
År 2 IDENTITET, PERSONLIG HÅLLBARHET

mådde, medan elever som inte riktigt hade samma behov kunde
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MED FRÅGOR, KÄNSLOR OCH TANKAR

– Att ha en mentor ska vara en trygghet i att alltid ha en vuxen

glida förbi och man sågs i princip bara på utvecklingssamtal. Det

– Det viktiga är att vi hela tiden arbetar med att förebygga, inte

som man kan vända sig till och att ha någon som kan följa en i

nya systemet säkerställer att den relationella delen fortfarande

reparera sådant som redan skett, säger Anna-Karin.

studierna. Mentorn stöttar och peppar när det behövs och finns

finns kvar, men att jag som mentor kan erbjuda mer till alla. Det

alltid med lite i bakgrunden. Som mentorskapet är upplagt nu

har blivit tydligare och lättare för mig att ha en dialog med de

År 3 FRAMTIDSFOKUS
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Donnergymnasiet

”Man ville skapa en skola i kontrast till de större

sedan år 2000

mer sedd och är mer delaktig som elev.”

gymnasieskolorna, en skola där man blir

Donnergymnasiet är en av de äldsta friskolorna i Göteborgs-

start fanns ett stort fokus på relationell pedagogik och att ha

regionen och 2020 firade vi hela 20 år. Vår lärarkår består av

ett elevcentrerat perspektiv i skolan.

isationen har blivit smartare med åren och att skolan i dagsläget mer drar åt samma håll än innan. Maria Qvarfordt, som

en blandning av både nya lärare och medarbetare som varit

– Jag kan faktiskt inte föreställa mig att en gymnasieskola kan

är lärare i svenska och drama, menar att en skillnad i skolan

med oss sedan starten. För att blicka tillbaka har vi träffat

– Det var en känsla av nybyggara nda med många engagerade

tänka bättre kring just skola än vad vi gör. Så som vi på Donner

nu jämfört med starten är att det finns ett mer systematiskt

några av de lärare som varit med från början och pratat med

lärare som ville skapa något som var bra för eleverna. Man ville

tänker skola, så vill jag att en skola ska vara. Den utveckling

tänkande.

dem om hur de ser på skolan de varit med och skapat.

skapa en skola i kontrast till de större gymnasieskolorna, en

vi arbetar med grundar sig alltid i ett fokus på eleven; på att

skola där man blir mer sedd och är mer delaktig som elev, säger

eleven ska vara sedd, må bra, växa, lära och bli respekterad

– Det har alltid varit ordning och reda på Donnergymnasiet,

Jonas.

under sina gymnasieår. På Donnergymnasiet blir ingen ned-

men nu är det ännu mer ordning och reda. Jag tycker exem-

tryckt i skorna, hit kommer man och blir lyft.

pelvis att vi har ett jättebra system med elevhälsan – den har

Donnergymnasiet grundades redan 1998 på Gotland av några
pedagoger som ville skapa en skola som var ett nyare alternativ
till den traditionella gymnasieskolan. Två år senare startades

EN SKOLA DÄR MAN BLIR LYFT

Göteborgsdelen av Donnerg ymnasiet upp och i samband med

Petra Stenman, lärare i svenska och kommunikation, hittade

EN SMARTARE ORGANISATION

Petra fyller i:

det hittade Jonas Mellby hit, lärare i idrott & hälsa och biologi.

till Donnergymnasiet genom en platsannons som hon tyckte

Tjugo år har gått sedan starten här i Göteborg och Jonas

– Vi har blivit bättre på att bygga vidare på det vi har istället

Möjligh eten att själv vara med och utveckla en ny typ av skola

stack ut ur mängden med ett tydligt och uttalat elevfokus.

tycker att mycket av den grundinställning till skola och elev

för att bara bygga nytt. Vi förvaltar och förädlar den grund vi

var det som lockade Jonas och han menar att det redan från

Under hennes tjugo år på skolan har hon alltid känt starkt för

som fanns då lever kvar än idag. Han upplever dock att organ-

redan sitter på.

Donner startar
på Gotland.

1998
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sättet som Donner ser på utbildning och skola. 		

Donner startar i
Göteborg. 120 elever
på SA och NA.

2000

verkligen utvecklats till att bli ordentligt organiserad.

ES läggs till bland
programmen.
Första Donner OS.

420
elever

Nuvarande
lokaler byggs ut.

510
elever

Programmen får
nya spår och
inriktningar.

Första
Donner Out West.

NAMU läggs
till bland
programmen.

565
elever

Programmen får
nya spår och
inriktningar.

Donner flyttar
till nya lokaler.

2001

2005

2007

2010

2011

2012

2014

2015

2020

2021
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Ett givande samarbete för att
utveckla entreprenörskap hos
våra elever.
Under höstterminen 2020 startade vi upp ett efterlängtat och berikande samarbete med Drivhuset, en stiftelse
som arbetar med att hjälpa studenter utveckla entreprenörskap, förverkliga idéer och starta företag.
Samarbetet syftar främst till att vara en del av kursen
Entreprenörskap där Drivhusets egen VD Mariah Ben
Salem Dynehäll kommer att undervisa stora delar av
kursen. Eleverna kommer att få fördjupa sina kunskaper
i värdeskapande utveckling och lära sig praktiska metoder för att utveckla hållbara idéer och koncept.
Samarbetet innebär även att lärare inom vårt arbetslag
för samhällsvetenskap, ekonomi och musik/samhäll
får utbildning i att leda kreativa utvecklingsprocesser
och främja innovativa projekt, vilket sedan kommer att
implementeras ut i de olika programmen.
På Donnergymnasiet ser vi samarbeten likt detta som en
viktig del av utbildningen och ett sätt att skapa lustfyllt
lärande för våra elever. Förutom initiativet med Drivhuset
får våra elever bland annat ställa upp i European Youth
Parliament, åka på studiebesök till Sveriges riksdag och
utforska Universeum.
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Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
Engelska 5		
Engelska 6		
Historia 1b		
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b		
Matematik 2b		
Naturkunskap 1b		
Religionskunskap 1		
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1		
Svenska 2		
Svenska 3		

1250p
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

VÄLJ INRIKTNING
Vilka kurser du läser utöver de gymnasie- och programgemensamma
ämnena beror på inriktningen du väljer.
JURIDIK
BROTT OCH STRAFF
500 p

EKONOMI
ENTREPRENÖRSKAP
OCH INNOVATION 500p

Affärsjuridik		100
Entreprenörskap		 100
Filosofi 1			
50
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering	
100
Psykologi 2		
50
Rätten och samhället	
100

Entreprenörskap		 100
Entreprenörskap &
företagande		100
Företagsekonomi 2		
100
Marknadsföring		 100
Matematik 3b		
100

PROGRAMGEMENSAMMA	350p

VALBARA KURSER		

INDIVIDUELLT VAL

Företagsekonomi 1		
100
Moderna språk		
100
Privatjuridik		100
Psykologi 1		
50

Gymnasiearbete		 100
Individuellt val		
200
Programfördjupning	100

400p

Se hemsidan för kursutbud

CHECK
LISTAN

Ekonomi

Bli ett retoriskt proffs
LÄR DIG ATT TALA INFÖR ANDRA

Påläst och ständigt utmanande tar du dig an de ekonomiska och juridiska system som

Att prata inför en grupp människor är för många det läskigaste som finns. På ekonomiprogrammet får du läsa timförstärkt

både bygger upp och påverkar vårt samhälle. Lär dig att strukturerat och kritiskt

Retorik och lär dig att använda olika kommunikationsverktyg för att argumentera och föra din talan på ett självsäkert och

granska samt ifrågasätta för hittar framtidens kreativa och hållbara lösningar.

förtroendeingivande sätt. Du blir tryggare i att tala inför andra och lär dig knep som får människor att lyssna. God kommunikationsförmåga är en värdefull kompetens under gymnasiet iden, men är också ett av de viktigaste verktygen du kan ta
med dig till vidare studier och arbetsliv.

Brott och straff (JUR)

Entreprenörskap och innovation (EK)

Juridikinriktningen är till för dig som vill göra världen till en

Ekonomiinriktningen är till för dig som tror på att vägen framåt

bättre plats genom kunskap och insikter om det juridiska sy-

sker genom bland annat innovation. Här får du som vill stim-

stemet. För dig som drömmer om att delta i domstolsförhand-

ulera entreprenören inom dig möjlighet att göra verklighet av

för din inriktning som deltar i undervisning, stöttar och följer dig under din gymnasietid. Här får du en inblick i arbetslivet,

lingar och vill reda ut vad som är rätt och fel i komplicerade

dina idéer och starta UF-företag tillsammans med drivna kurs-

knyter värdefulla kontakter och tar med dig nyttiga kunskaper som exempelvis hur man skriver slagkraftiga CV:n eller bygger

brottsfall. Genom studiebesök som komplement till teoretiska

kamrater. Samarbetet sker tillsammans med representanter

upp ett personligt varumärke. På ekonomiprogrammet får du dessutom skapa en stark LinkedIn-profil som fylls med både

kunskaper får du en första inblick i rättsväsendets strukturer.

från närings-livet, där entreprenörer kan inspirera dig i start-

meriter och ett brett kontaktnät.

Du lär dig om lagar och sätter dina teoretiska kunskaper på

ups.
I marknadsföringskursen slipar du dina färdigheter

I kursen Brottet, straffet & människan* får du ta dig an fall

inom argumentation och sälj. Du blir väl förberedd på att

från verkligheten och sammanfläta juridiska kunskaper med

marknadsföra ditt UF-företag mot rätt målgrupp genom

psykologi, filosofi och kriminologi.

passande kanaler och har möjlighet att sätta dina talanger på prov i sälj- och presentationstävlingar.
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FÅ EN YRKESCOACH, NÄTVERKA MED FRAMTIDA ARBETSGIVARE OCH BYGG DITT PERSONLIGA VARUMÄRKE
På ekonomiprogrammet samarbetar vi med universitet, näringsliv och offentlig sektor. Du får en yrkescoach inom området

Hitta din inre doer

prov i bland annat spännande rättegångsrollspel.

*Brottet, straffet & människan ingår i kursen Humanistisk och
samhällsvetenskaplig specialisering.

Rusta dig med framtidskompetens

UTVECKLA DITT ENTREPRENÖRSKAP OCH DIN FÖRMÅGA ATT DRIVA PROJEKT
Vi alla har kreativa styrkor som i olika sammanhang kan leda till givande samarbeten. På Donnergymnasiet ges du möjlighet
att arbeta entreprenöriellt då vi ser vikten av att kunna driva, styra och slutföra projekt. Alla elever på ekonomiprogrammet
läser därför kursen Entreprenörskap. Här får du inblick i hur målinriktade arbetsprocesser planeras, drivs och utvärderas
genom riktiga projekt som exempelvis arbetsmarknadse ventet Livet efter Donner. Du utmanar dig själv och erövrar användbara kunskaper som går att applicera på mängder av olika situationer i livet.
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Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
Engelska 5		
Engelska 6		
Historia 1b		
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b		
Matematik 2b		
Naturkunskap 1b		
Religionskunskap 1		
Samhällskunskap 1b
Svenska 1		
Svenska 2		
Svenska 3		

1150p
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

VÄLJ INRIKTNING
Vilka kurser du läser utöver de gymnasie- och programgemensamma
ämnena beror på inriktningen du väljer.
SAMHÄLLE
VÄRLDEN I FOKUS
650p

BETEENDE
MÄNNISKAN OCH MÖTET
650 p
Entreprenörskap		
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering	
Kommunikation		
Ledarskap & organisation	
Samhällskunskap 2	
Sociologi		
Psykologi 2	

100
100
100
100
100
100
50

PROGRAMGEMENSAMMA	300p

VALBARA KURSER		

400p

Filosofi 1			
50
Moderna språk		
200
Psykologi 1		
50

Gymnasiearbete		 100
Individuellt val		
200
Programfördjupning	100

Entreprenörskap		
Geografi 1		
Historia 2	
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering	
Religionskunskap 2	
Samhällskunskap 2	
Samhällskunskap 3	

100
100
100
100
50
100
100

INDIVIDUELLT VAL
Se hemsidan för kursutbud

CHECK
LISTAN

Samhäll

Högskoleförberedd genom kreativa lärprocesser
ÄMNESÖVERSKRIDANDE UNDERVISNING OCH LEVANDE TEORI

Här får du utrymme att utveckla ditt sociala engagemang och möjlighet att använda
dina förmågor för att skapa ett bättre samhälle. Fördjupad analysförmåga och utanför
boxen-tänkande, kommer du nyfiket och orädd att kunna ge dig in i samhällsdebatten.

med det vi gör i klassrummet. Detta ger dig en förmåga att se på situationer ur olika perspektiv, kritiskt granska och komma
till insikt om att det kan finnas flera svar på samma fråga. Det är en bra grund att stå på inför framtida studier och dessutom
är det en vass egenskap att använda i European Youth Parliament, som du har möjlighet att delta i.

Bli en aktiv samhällsförändrare

Människan och mötet (BE)

Världen i fokus (SA)

Den beteendevetenskapliga inriktningen är till för dig som är

Världen i fokus är en samhällsvetenskaplig inriktning för dig som

Alla samhällselever får ta del av undervisning där fokus läggs på socialt och samhälleligt förändringsarbete. Genom en kurs

nyfiken på människan och samspelet mellan grupp och individ.

brinner för globala frågor inom social, ekonomisk och ekologisk

i Entreprenörskap får du verktygen du behöver för att driva sociala frågor och skapa skillnad i både stort och smått. Du lär

Genom att studera sociologi, kommunikation och psykologi

hållbarhet. Med hjälp av kunskaper om det förflutna skapar du

dig hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer och projekt – bland annat genom att starta egna

ökar du din förståelse för mänskligt beteende och relationerna

förståelse för nutida politiska system, processer och konflikter

initiativ under Musikhjälpen.

vi har till varandra. Här utvecklar du din ledarskapsförmåga

– och hittar lösningar på morgond agens samhällsutmaningar.

själv och andra.

GÖR VERKLIGHET AV DITT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Stimulera din omvärldsnyfikenhet

och rustas med verktygen du behöver för att lära och leda dig
I kursen Global rättvisa* får du fördjupa dig i mänskliga rättigheter, studera hur levnadsvillkor påverkas av internationella
I kursen Makt, möten och mångfald* får du bredda din kultur-

relationer och ta reda på vad vi kan göra för att bidra till en håll-

ella kompetens genom att utforska vad som sker vid kulturmö-

bar utveckling.

ten i ett globaliserat samhälle.
*Ingår i kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.
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På samhällsprogrammet arbetar du över ämnesgränserna i flera projekt och aktuella samhällshändelser kopplas samman

FRÅN HISINGEN, VIA STOCKHOLM, TILL VÄRLDEN & VIDARE
På samhällsprogrammet fördjupar du din förståelse för omvärlden och erövrar insikter om hur ditt och andras liv hänger
ihop med olika samhällsstrukturer och globala frågor. Undervisningen börjar på lokal nivå och utvecklas stegvis med större,
globala perspektiv. Något du upplever genom bland annat en samhällshajk till Stockholm i årskurs 1 och intressanta kurser
som går på djupet kring det globala samhället.
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Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
Engelska 5		
Engelska 6		
Historia 1b		
Historia 2		
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b		
Naturkunskap 1b		
Religionskunskap 1		
Samhällskunskap 1b
Svenska 1		
Svenska 2		
Svenska 3		

1250p
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

INRIKTNING
MUSIK
600p
Ensemble med körsång	
Instrument eller sång 1	
Gehörs- och musiklära 1	
Matematik 2b	
Entreprenörskap	

SÅNGARE/MUSIKER

200p

Instrument eller sång 2	
Ensemble 2		
200
100
100
100
100

SAMHÄLLSFÖRDJUPNING

100
100
200p

Ledarskap & organisation eller
Samhällskunskap 3	
Samhällskunskap 2	

100
100

VÄLJ SPÅR
VALBARA KURSER		
Vilka kurser du läser utöver de gymnasie- och programgemensamma
ämnena beror på vilket spår du väljer.

PROGRAMGEMENSAMMA	 150p

LÅTSKRIVARE

Estetisk kommunikation 1	
Konstarterna & samhället	

Musikproduktion	
Ensemble 2		

400p

Gymnasiearbete		 100
Individuellt val		
200
Programfördjupning	100

200p
INDIVIDUELLT VAL

100
50

100
100

Se hemsidan för kursutbud

CHECK
LISTAN

Musik/Samhäll

Fullständig samhällsbehörighet
EN HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE UTBILDNING

Bli förberedd för en kreativ framtid med obegränsade möjligheter inom konstnärliga,

Donnergymnasiets estetiska program är högskoleförberedande och ger dig samma behörighet som det samhällsprogram-

humanistiska och samhällsvetenskapliga områden, med musiken som drivkraft! Det estetiska

met gör. På samtliga spår ingår kursen Matematik 2b, vilket gör att du inte behöver kompromissa med dina möjligheter att

musikprogrammet ger dig fullständig samhällsbehörighet, oavsett vilket spår du väljer.

läsa vidare till exempelvis jurist, psykolog, lärare eller arkitekt i framtiden.

Förstklassig musikundervisning
Låtskrivare

Samhällsfördjupning

SPÅR 1

SPÅR 3

UTBILDAS AV PROFESSIONELLA MUSIKER
Många av våra musikpedagoger är aktiva som musiker, producenter, körledare och kompositörer vid sidan av sina lärarupp-

Det här är spåret för dig som älskar musikskapande, ljud och

Jurist och musiker samtidigt? Det här är spåret för dig som

drag. Här blir du både inspirerad och utmanad att testa och upptäcka nya stilar, uttryck och musikaliska sidor hos dig själv.

gripande textrader. Målinriktat tar du dig an musikproduktion

vill bredda samhällsstudierna men också syssla med musik. Du

Dessutom har vi nära samarbeten med framgångsrika yrkesmusiker, låtskrivare och producenter utanför skolan som kom-

och skrivarprocesser för att utvecklas till den musikmakare du

vet att kombinationen berikar och att dagens arbetsmarknad

mer hit och föreläser. Många av dem är före detta elever på skolan.

är ämnad att bli.

efterfrågar personer som dig – som kan förena sakkunskap

Sångare/Musiker

med kreativ förmåga.
SPÅR 2

Bli en kreativ entreprenör
ARRANGERA DIN EGEN FESTIVAL

Det här är spåret för dig som mår som bäst när du befinner dig

På det estetiska programmet utvecklar du din förmåga att driva och leda kreativa projekt. Här får du läsa kursen Entre-

mitt i musiken, och gärna tillsammans med andra. Här hittar

prenörskap där du får lära dig att planera, utforma och genomföra målinriktade arbetsprocesser. Dina kunskaper sätts på

du ditt unika uttryck genom att sjunga eller spela dig igenom

prov i riktiga uppdrag som vår festival Donner Out West, en skolturné och mängder av andra produktioner. Här får du både

olika genrer, och utvecklar en scenvana som du har använd-

scenvana och kommunikationsfärdigheter, vilket är mycket attraktiva egenskaper på arbetsmarknaden.

ning av för resten av livet.
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Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
Engelska 5		
Engelska 6		
Historia 1b		
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c		
Matematik 2c		
Matematik 3c		
Religionskunskap 1		
Samhällskunskap 1b
Svenska 1		
Svenska 2		
Svenska 3		

1150p
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

PROGRAMGEMENSAMMA	450p
Biologi 1			
100
Fysik 1		
150
Moderna språk		
100
Kemi 1		
100

KREATIV OCH
ARTIFICIELL
INTELLIGENS
100p

INRIKTNING
NATUR
400p
Biologi 2	
Fysik 2	
Kemi 2	
Matematik 4	

100
100
100
100

VÄLJ SPÅR
Vilka kurser du läser utöver de gymnasie- och programgemensamma
ämnena beror på vilket spår du väljer.
FORSKNING OCH
HÄLSA
100p

Matematik specialisering	

100

VALBARA KURSER		

400p

Gymnasiearbete		 100
Individuellt val		
200
Programfördjupning	100
INDIVIDUELLT VAL
Se hemsidan för kursutbud

Naturvetenskaplig
specialisering100

CHECK
LISTAN

Natur

Bli en kreativ problemlösare
LÄR DIG ATT HITTA ALTERNATIVA LÖSNINGAR

Som naturelev på Donnergymnasiet är du fast besluten att förstå dig på människans

På naturprogrammet utvecklar du din förmåga att söka svar genom att kombinera traditionell kunskap med nya tankesätt

och naturens alla komplicerade fenomen. Du vet också att ingenting kan ske utan att

och perspektiv. Här blir du utmanad att inte ta den rakaste vägen till en lösning, utan att utforska nya spår och hitta alter-

någon tar itu med det. Här förenar du knivskarpa kunskaper med ett kreativt driv.

nativa resultat. Kreativ problemlösning är en värdefull kunskap som du har nytta av i såväl arbetsliv som under högre studier.

Rusta dig med framtidskompetens
Forskning och hälsa

Kreativ och artificiell intelligens

SPÅR 1

SPÅR 2

FÅ EN FÖRSMAK AV HÖGRE STUDIER OCH MÖJLIGA KARRIÄRSVAL
Vi arbetar i nära samarbete med universitet och företag och undervisningen innehåller flera möten med intressanta representanter inom området för ditt spår. Här får du möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtiden och inspireras till
möjliga studie- och karriärsval.

Det här är ett spår för dig som vill hitta naturvetens kapliga lös-

Det här är ett spår för dig som vill använda matematiken för

ningar på världens folkhälsou tmaningar. Här utforskar du med-

att förstå dig på morgondagens teknik. Här får du utmana din

icinens och bioteknikens roll i en globaliserad värld. Dessutom

problemlösningsförmåga genom att arbeta både teoretiskt

får du undersöka hur forskningen kan skapa hållbarhet och

och praktiskt. Dessutom får du utforska och reflektera över

rättvisa för nuvarande och kommande generationer.

vad som sker när gränserna mellan robot och människa suddas

Undervisningen på naturprogrammet har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Under dina tre år får du delta i och förverkliga

ut.

flera miljöprojekt, både på skolan och tillsammans med utomstående aktörer. De flesta moderna företag arbetar idag mot

I kursen Naturvetenskaplig specialisering får du fördjupa dig

Bidra till hållbar utveckling
ERÖVRA VIKTIGA INSIKTER OM FRAMTIDENS MILJÖFRÅGOR

tydliga hållbarhetsmål och här rustas du med kunskap och insikter som gör dig redo för framtidens miljöfrågor.

i forskningsetik, utföra laborationer inom genteknik och mikro-

I kursen Matematik specialisering fördjupar du dig i modelleri-

biologi, lära dig om läkemedelskemi och träffa forskare från

ng, programmering och simulering. Här får du utforska ämnen

universitet och näringsliv.

som ”big data” och självlärande algoritmer tillsammans med
gästföreläsare från Chalmers och andra intressanta aktörer i
branschen.
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Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
Engelska 5		
Engelska 6		
Historia 1b		
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c		
Matematik 2c		
Matematik 3c		
Religionskunskap 1		
Samhällskunskap 1b
Svenska 1		
Svenska 2		
Svenska 3		

1250p
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

INRIKTNING
MUSIK
300p

VALBARA KURSER		
Gymnasiearbete		
Individuellt val		

Vilka kurser du läser utöver de gymnasie- och programgemensamma ämnena beror på inriktningen.

300p
100
200

INDIVIDUELLT VAL
Se hemsidan för kursutbud

Ensemble med körsång	
Instrument eller sång 1	
Gehörs- och musiklära 1	

PROGRAMGEMENSAMMA	450p

PROGRAMFÖRDJUPNING
300p

Biologi 1			
100
Fysik 1		
150
Moderna språk		
100
Kemi 1		
100

Biologi 2	
Matematik 4	
Musikproduktion eller
Kemi 2	

100
100
100

Samma behörighet som på det
traditionella naturv etenskaps
programmet.

100
100
100

CHECK
LISTAN

Natur/Musik

Fullständig naturvetenskapsbehörighet
BLI BÅDE LÄKARE OCH MUSIKER

Vill du förstå dig på människans och naturens alla komplicerade fenomen och har en särskild
plats för musiken i ditt konstnärshjärta? Med musikinriktning på naturprogrammet kan
du både fördjupa dig i musik och få den teoretiska utbildning du söker.

Donnergymnasiet är den enda skolan i Göteborg där du kan välja musikinriktning på naturprogrammet. Här får du tid att
förfina ditt musikutövande samtidigt som du får samma djup i övriga teoretiska ämnen. Du får fullständig behörighet och
kan söka vidare till högre studier med precis samma förutsättningar som andra elever som läser naturprogrammet.

Förstklassig musikundervisning
UTBILDAS AV PROFESSIONELLA MUSIKER

Detta är programmet för dig som vill fördjupa dig i människans

I kombination med de naturvetenskapliga ämnena läser du

och naturens alla komplicerade fenomen och som vid sidan ditt

även musik. Du som älskar musikskapande, ljud och gripande

Många av våra musikpedagoger är aktiva som musiker, producenter, körledare och kompositörer vid sidan av sina lärarupp-

naturvetenskapliga intresse låter musiken vara din drivkraft.

textrader, får en god förberedelse för en kreativ framtid sam-

drag. Här blir du både inspirerad och utmanad att testa och upptäcka nya stilar, uttryck och musikaliska sidor hos dig själv.

tidigt som du får obegränsade möjligheter inom de naturvet-

Dessutom har vi nära samarbeten med framgångsrika yrkesmusiker, låtskrivare och producenter utanför skolan som

enskapliga ämnena för vidare studier.

kommer hit och föreläser. Många av dem är före detta elever på skolan.

Genom de naturvetenskapliga ämnena förenar du knivskarpa
kunskaper med ett kreativt driv. Du vet också att ingenting kan
ske utan att någon tar itu med det. Du får fördjupade kunskaper

Bidra till hållbar utveckling

i de naturvetenskapliga ämnena fysik och kemi, vilket ger dig

ERÖVRA VIKTIGA INSIKTER OM FRAMTIDENS MILJÖFRÅGOR

bredast möjliga behörighet för vidare studier.

Undervisningen på natur - musik har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Under dina tre år får du delta i och förverkliga flera
miljöprojekt, både på skolan och tillsammans med utomstående aktörer. De flesta moderna företag arbetar idag mot tydliga
hållbarhetsmål och här rustas du med kunskap och insikter som gör dig redo för framtidens miljöfrågor.
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Välkommen på
Öppet Hus!
Scanna QR-koden eller gå in på besökdonner.se för att få mer
information om Öppet Hus. Gör en intresseanmälan för att hålla dig
uppdaterad och få påminnelser via mail och sms.

17/11

29/11

14/1

17.00–20.00

17.00–20.00

11.00–13.00

besökdonner.se

Donnergymnasiet är en del av AcadeMedia. Läs mer om vår hantering av personuppgifter, samt avregistrera dig från framtida utskick på trygg.academedia.se

