Passion för kunskap

Fryshuset
Gymnasium
Utbildningar 2022–2023

”Tillsammans och i
ett ständigt samspel,
utvecklar vi allas
lärande och skapande.”
Gunnar Holm, Rektor

Något mer
än en skola
Vår skola och hela Fryshuset har
en gemensam vision: Att göra det
möjligt för unga att genom sina
passioner förändra världen. Den
visionen löper som en röd tråd
genom hela vår verksamhet och
märks i allt vi gör. Vi tror på att ge
unga eget ansvar och hjälper dem
att utveckla alla sina styrkor och att
se möjligheter. Vi lyssnar på dem
och på det som händer i samhället.
Detta präglar hur vi formar vår
undervisning och all aktivitet som
pågår även utanför klassrummet.
Vi på Fryshusets Gymnasium ger
oss inte förrän vi gett varje elev
förutsättningar att möta framtiden,
under och efter gymnasietiden, som
nyfiken, kunnig och handlingskraftig,
med insikten om att lärande och
skapande sker i samspel både elever
och lärare emellan.
Välkommen att möta framtiden
med oss!
Gunnar Holm, Rektor

Fryshuset
Gymnasium
Vi ger våra elever kontakter som de kan ha glädje av livet
ut genom mötet med lärare, andra elever, passioner,
näringslivet och med alla verksamheter som ryms inom
hela Fryshuset. Vårt arbete bygger på tre grundstenar:
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Passioner

Ämnesintegration

Delaktighet

Känsla är nyckeln till
verkligt lärande. Möjligheten
att få utöva ett passionerat
intresse skapar inre
motivation för lärande.
Hos oss får du kombinera
ditt intresse, din passion,
med ämnesundervisningen.

Verkligheten är inte
uppdelad i ämnen eller
kurser. Känslan av helhet
skapar en förståelse
som underlättar när
man ska hitta riktig
studiemotivation.

Elevaktiva och blandade
arbetsformer är en viktig
del av skolan. Att som elev
få vara med och skapa
frågeställningar för att sedan
söka information och lösa
problem är hävstänger
i våra lärandeprocesser.

Lärande och pedagogisk utveckling
är centrala i vår verksamhet. Därför
är vi också engagerade i olika
organisationer som främjar en
samhällsnyttig skola, hållbar
utveckling och pedagogisk forskning:
Fryshuset Gymnasium är en del av
Stockholm Teaching & Learning Studies,
STLS. Ett initiativ som utvecklats för att
initiera, stödja och sprida lärarledda
forsknings-projekt. Syftet är att underlätta
kontakter mellan forskare och skolan.

Fryshuset är en Globala målen-skola.
För oss innebär det att vi aktivt arbetar
för att uppfylla de 17 globala målen för
hållbar utveckling fram till 2030.
Vi är medlemmar i Idéburna
skolors riksförbund som är branschorganisationen för Sveriges idéburna
friskolor. Förbundets syfte är att
tillvarata medlemmarnas intressen
och verka för en samhällsnyttig och
icke vinstutdelande skola präglad av
mångfald och utveckling.
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Program & Passioner

Kombinera
program
och passioner

De flesta programmen går att kombinera
med en passion. Läs mer om möjliga val
under varje program eller passion.
PROGRAM

PASSIONER

Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Försäljnings- och
serviceprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Gymnasiesärskola:
Estetiska verksamheter
Introduktionsprogram:
Programinriktat val
Individuellt alternativ
Specialpedagogisk profil AST
– Individuellt alternativ
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

Basket
NIU-Basket
Bild & form
Dans
Digital Medieproducent
Global Natur
Global Sam
Musik: Musiker
Musik: Singer/Songwriter
Musik: Musikproduktion
Skate
Speldesign
Teater
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Intervju: Lärare Lisa Hoffman Carlsson
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Samhällsvetenskapsprogrammet
Intervju: Lärare Emil Gustafsson
Gymnasiesärskola
Estetiska Verksamheter
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Individuellt alternativ
Specialpedagogisk profil AST – Individuellt alternativ
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
Vårt Bibliotek
Matsalen
Elevhälsan
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Ekonomiprogrammet

Om du intresserar dig för företagande
och ekonomins roll i samhället är ekonomiprogrammet en bra början. Här får du den
kunskap och förståelse som krävs för att
läsa vidare på högskolan samt praktiska
erfarenheter för att driva ett eget företag.
Se sambanden

Du studerar hur
ekonomi, samhälle,
politik och juridik
hänger ihop och påverkar varandra. Det
lär dig förstå de villkor
som styr företagandet
och hur nya idéer,
företag och branscher
växer fram. Det har du
nytta av, vilket av dessa
områden du än vill
jobba inom i framtiden.

Tänk
vetenskapligt

Bli en företagare

Du lär dig att söka,
analysera och värdera
information utifrån en
vetenskaplig grund. Det
innebär att du tänker
kritiskt, sätter fakta i
sitt sammanhang och
söker förklaringar inom
relevant forskning. Det
gör att du lär dig hur
samhället, ekonomin och
företagande samspelar
med varandra.

Alla tre år på
programmet präglas
av entreprenörskap i
olika former. I årskurs
3 startar du ett riktigt
företag inom ramen för
Ung Företagsamhet.
Till din hjälp har du
Fryshuset INC, Young
Innovation HUB och
Rotary rådgivare som
ger dig allt stöd du
behöver för att lyckas
som ung entreprenör.

Välj din passion:


Basket



NIU-basket



Ekonomi

54+26+20z




Bild och form

Musik





Dans

Skate

 Gymnasiegemensamma ämnen
 Programgemensamma ämnen
 Passion
Läs mer om programmets ämnen på
gymnasiet.fryshuset.se/har-vi-din-utbildning

På Fryshuset Gymnasium går du:
Ekonomiprogrammet inriktning
ekonomi, som är ett högskole
förberedande program (EKEKO).
Få all information om programmet
på gymnasiet.fryshuset.se/ekonomi

Ekonomiprogrammet

På Fryshuset Gymnasium går du:
Estetiska programmet inriktning
bild & formgivning, dans, estetik
& media, teater eller musik där
du väljer musiker, musikproduktion
eller singer/songwriter. Alla är
högskoleförberedande program
(ESEV).
Få all information om programmet
på gymnasiet.fryshuset.se/estet

Estetiska
programmet

Fryshuset Gymnasium

Program

Estetiska programmet 13

Vårt estetiska program vänder sig till
dig som vill gå ett högskoleförberedande
program och samtidigt utöva ditt
konstnärliga uttryck. Programmet
ger framför allt högskolebehörighet
för konstnärliga, humanistiska och
samhällsvetenskapliga utbildningar.
Utveckla
din talang

Upptäck
sambanden

Skapa
kontakterna

Du träffar engagerade
lärare och elever med
olika bakgrund som
inspirerar dig att hela
tiden bli bättre. När du
jobbar med människor
med andra erfarenheter
än du själv så blir du bra
på att tänka annorlunda
och komma på nya idéer.
Det har du stor nytta och
glädje av genom hela
livet och karriären.

Kultur är en del av
samhället, och även du
som tänker dig ett liv i
strålkastarljuset på en
scen behöver lära dig
hur saker och ting fungerar. Därför studerar du
allt från samhällskunskap
till matematik och de
övriga teoretiska ämnen
som ingår i programmet.
Genom att integrera
ämnen i olika projekt
förstår du sambanden
och hur allt hänger ihop.

Fryshuset är en plantskola för framtidens
profiler och makthavare
inom kultur och media.
Skolan är med sina
många elever med
olika bakgrund också
en spegling av det
mångkulturella Sverige.
En bättre plats att knyta
kontakter för framtiden
hittar du förmodligen
inte någon annanstans.

Vi erbjuder alla fem nationella
inriktningar inom estetiska programmet:


Bild & form



Dans



52+6+42z

Estetik & Media

 Gymnasiegemensamma ämnen
 Programgemensamma ämnen
 Passion/Inriktning
Läs mer om programmets ämnen på
gymnasiet.fryshuset.se/har-vi-din-utbildning



Musik



Teater
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Försäljnings- och serviceprogrammet

Programmet vänder sig till dig sig som
vill arbeta med handel, administration
eller kommunikation. Din utbildning
bygger på en kombination av teoretiska
ämnen och praktik som du varvar med
en personlig passion.
Säljande
utbildning

Lärande
praktik

Plugga
vidare

Programmet ger dig de
kunskaper du behöver
för att arbeta som
säljare, inköpare eller
butiksledare. Du lär dig
grunderna i försäljning,
service, marknadsföring
och ekonomi – saker
som är användbara och
mycket eftertraktade på
arbetsmarknaden, vad
du än vill syssla med
i framtiden.

Vi har ett nära samarbete med flera
välkända butikskedjor
i Stockholm och vi
lägger stor vikt vid
din praktik. Efter
tre år har du sammanlagt 16 veckors
praktikerfarenhet.

Du kan börja jobba
direkt efter utbildningen,
och det är en stor efterfrågan på kunniga i
branschen, eller plugga
vidare på Yrkeshögskolor inom exempelvis
e-handel, inköp, kundservice, försäljning och
affärsutveckling. Under
utbildningen kan du även
läsa in grundläggande
högskolebehörighet.

Välj din passion:


Basket



NIU-basket

+z 54+26+20z




Bild och form

Försäljning och service



Musik





Dans

Skate

 Gymnasiegemensamma ämnen
 Programgemensamma ämnen
 Passion
Läs mer om programmets ämnen på
gymnasiet.fryshuset.se/har-vi-din-utbildning

På Fryshuset Gymnasium går du:
Försäljnings- och serviceprogrammet
är ett yrkesförberedande program.
Tidigare Handels- och
administrationsprogrammet.
Få all information om programmet på
gymnasiet.fryshuset.se/forsaljning

Försäljningsoch serviceprogrammet
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Intervju

” Mitt mål är att utveckla  
eleverna så att de når
sin fulla potential.”
Lisa Hoffman Carlsson, Lärare i samhällskunskap
och historia på samhällsvetenskapsprogrammet

Vad är det viktigaste med ditt jobb?
– Att göra undervisningen så relevant
som möjligt och ge eleverna vägledning
och stöd utifrån deras unika behov. Då
kan de nå sin fulla potential. Jag låter
eleverna vara med och påverka undervisningen. Fryshuset är en plats där man
får vara sig själv och växa utifrån sina
egna förutsättningar.
Hur arbetar du för att eleverna ska nå
sina mål?
– Det är jätteviktigt att skapa en bra

relation med varje elev för att hitta vilka
utmaningar och mål just den personen
har. Alla fungerar och lär sig på olika sätt
och jag måste lägga upp undervisningen
så att den blir intressant för just de
elever jag har i klassrummet. När de vill
diskutera ämnet i klassrummet och med
varandra märker jag att jag har lyckats.
Vad förväntar du dig av dina elever?
– Att de, liksom jag, ska göra sitt
absolut bästa. Jag vill se hur de utvecklas
och vara en del av den utvecklingen.

Läs alla lärar- och elevintervjuer på gymnasium.fryshuset.se
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Naturvetenskapsprogrammet

Vårt naturvetenskapsprogram är en bred
utbildning för dig som vill lära dig mer om hur
naturen och människan fungerar och siktar på
att läsa vidare på högskola eller universitet.
Du får också möjlighet att fördjupa dina
studier med en vald passion.
En bred
utbildning

Kombinera teori
och praktik

Fördjupa dina
kunskaper

Programmet fokuserar
på naturvetenskap,
matematik och teknik,
men även språk och
samhällsorienterande
ämnen. Det öppnar upp
många vägar i livet.
Du kan läsa vidare till
läkare, barnmorska,
kemist, veterinär,
arkeolog, marinbiolog,
trädgårdsarkitekt
och minst hundra
andra yrken.

För att förstå naturen
kan man inte bara läsa
böcker. Man måste
också ge sig ut i den,
studera vad som
händer och gå hem
och göra experiment
i laboratoriet. Först
när teori och praktik
varvas förstår du hur allt
hänger ihop, och det är
då naturvetenskapen
blir verkligt spännande.

Du kommer att arbeta
i projekt som spänner
från evolutionen till vad
som händer i kroppen
vid fysisk aktivitet. Du
får också möjlighet att
fördjupa dig inom ett
område som du är särskilt intresserad av.

Välj din passion:


Basket



NIU-Basket

50+34+16z


Dans



Global



Musik





Bild och form

Skate



Speldesign

 Gymnasiegemensamma ämnen
 Programgemensamma ämnen
 Passion
Läs mer om programmets ämnen på
gymnasiet.fryshuset.se/har-vi-din-utbildning

På Fryshuset Gymnasium går du:
Naturvetenskapsprogrammet
inriktning natur, som är ett högskole
förberedande program (NATNAT).
Få all information om programmet
på gymnasiet.fryshuset.se/natur

Naturvetenskapsprogrammet

På Fryshuset Gymnasium går du:
Samhällsvetenskapsprogrammet
inriktning Samhälle, som är ett
högskoleförberedande program
(SAMSAM).
Få all information om programmet
på gymnasiet.fryshuset.se/sam

Samhällsvetenskapsprogrammet

Fryshuset Gymnasium

Samhällsvetenskapsprogrammet 21

Program

Vårt samhällsvetenskapsprogram vänder
sig till dig som vill ha en bred utbildning och
fortsätta att studera på högskolan. Du lär dig
förstå bakgrunden till de snabba förändringar
som sker i samhället just nu, men också hur
du själv kan påverka utvecklingen.
Se sambanden

Tänk kritiskt

Varför ser samhället
ut som det gör och
vad är det som driver
utvecklingen? Hur
hänger saker och
ting ihop, och vem är
det egentligen som
bestämmer? Sådana
frågor får du söka svar
på om du väljer vårt
samhällsvetenskapsprogram.

En av de viktigaste
sakerna som du
kommer att lära dig
är att tänka kritiskt.
Vem är det som säger
något och varför?
Finns det fakta att
söka från en säker och
oberoende källa? Att
ifrågasätta både det
som talar för och emot
din egen uppfattning
är bästa skyddet mot
falska nyheter.

Vetenskaplig
grund
Du lär dig att söka,
analysera och värdera
information utifrån en
vetenskaplig grund.
Det innebär att du
tänker kritiskt, sätter
fakta i sitt sammanhang
och söker förklaringar
inom relevant forskning.

Välj din passion:



Basket



NIU-Basket

Samhällsvetenskap

 Gymnasiegemensamma ämnen
 Programgemensamma ämnen
 Passion
Läs mer om programmets ämnen på
gymnasiet.fryshuset.se/har-vi-din-utbildning





Dans



Global

50+30+20z
Skate



Speldesign
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Intervju

”Alla elever ska känna
att det här är en plats
att utvecklas på.”
Emil Gustafsson
Leg. lärare i samhällskunskap

Vad är det bästa med att vara lärare
på Fryshuset?
– Alla kompetenta kollegor som
jobbar stenhårt med att stötta varandra
och eleverna, utveckla verksamheten
och bedriva en så bra undervisning
som möjligt.
Hur hjälper du eleverna att
utvecklas och inspireras?
– Jag anpassar undervisningen utifrån
gruppen. Dels efter vad eleverna är
intresserade av och dels vilka kunskaper
varje person har. Jag försöker få dem
att tro på sig själva och vill att de ska
bli samhällsmedborgare som har koll.

Vad förväntar du dig av dina elever?
– Jag vill att de är förberedda och att
de försöker. Att försöka kostar ingenting,
att misslyckas kostar ingenting heller.
Det ska alltid finnas fler chanser för
dem att pröva olika förmågor.
Vad kan eleverna förvänta sig av dig?
– Att jag är välplanerad och att
uppgifterna är anpassade efter
undervisningen. De ska känna att
de alltid kan påverka undervisningen
utefter vad de är intresserade av.
Mitt mål är att ständigt bli bättre och
lära mig nya metoder. I det här yrket
blir man aldrig fullärd!

Läs alla lärar- och elevintervjuer på gymnasium.fryshuset.se

På Fryshuset Gymnasium går du:
Gymnasiesärskolan programmet för
estetiska verksamheter. Efter utbildningen
har du möjlighet att fortsätta dina studier
på till exempel folkhögskola.
Få all information om programmet på
gymnasiet.fryshuset.se/gymnasiesarskola

Gymnasiesärskolan

Estetiska Verksamheter

Fryshuset Gymnasium

Program

Gymnasiesärskola

25

Fryshusets Gymnasiesärskola är till för
dig som vill gå nationella programmet
för estetiska verksamheter och samtidigt
ägna dig åt ett passionerat intresse. Efter
utbildningen har du möjlighet att fortsätta
dina studier på exempelvis en folkhögskola.
Små grupper

Skaparglädje

Lärande praktik

Hos oss sker all undervisning i en liten grupp,
oftast i ett eget klassrum. Dina lärare ger dig
tid och uppmärksamhet där din egen kraft
och passion alltid står
i centrum. Målet är att
ge dig möjlighet att
även delta i kurser på
övriga gymnasiet.

De teoretiska ämnena
kombineras med roliga
och engagerande
övningar för att stärka
din kreativitet och lust
att lära. Tillsammans
med passionslärarna får
du forma och uttrycka
dig med hjälp av bland
annat bild, foto, musik
medieproduktion
och teater.

Sammanlagt 22 veckor
av den fyraåriga
utbildningen består
av arbetsplatsförlagt
lärande (APL). Det
innebär att du praktiserar
på en arbetsplats som
intresserar dig och som
du skulle vilja arbeta på
i framtiden. Under din
praktik har du stöd av
engagerade handledare,
både från arbetsplatsen
och från skolan.

”Jag hjälper eleverna att
växa genom att utmana
dem. Jag har ett stort
förtroende för att de klarar
de här utmaningarna.”
Veronica Källgren är Lärare i SO och Engelska i Särskolan
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Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen
Om du saknar behörighet till de nationella programmen
kan du välja något av våra introduktionsprogram.
Här får du de kunskaper du behöver för att fortsätta
studera eller för att komma in på arbetsmarknaden.

”Jag känner mig trygg
och hemma här. Jag ser
fram emot att träffa mina
kompisar och lärare.”
Dalha Fuad går på språkintroduktion på Fryshuset Gymnasium.

 å all information om programmet på
F
gymnasiet.fryshuset.se/programinriktatval

Programinriktat val
Programinriktat val är en väg till estetiska
programmet och försäljnings- och service
programmet för dig som saknar behörighet.

Vi erbjuder programinriktat val för
försäljnings- och serviceprogrammet
och för estetiska programmet
med dans, musik eller teater som
inriktning. Utbildningen är ett 3-årig
nationellt gymnasieprogram för
dig som saknar behörighet. För att
antas till programinriktat val krävs
godkända betyg i svenska, engelska

eller matematik samt minst fyra andra
ämnen eller engelska och matematik
samt minst tre andra ämnen. Till
estetiska programmet krävs också
färdighetsprov. På programinriktat val
läser du grundskolans ämnen för att
bli behörig, samtidigt som du läser
kurser på det program du sökt.
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Individuellt alternativ

Individuellt
alternativ
Anpassad utbildning efter behov. På
Fryshuset Gymnasium kan du läsa de kurser
du behöver för att komma vidare och söka
andra gymnasieprogram eller ett arbete.
Precis som på våra andra alternativ har du
möjlighet att kombinera dina skolämnen
med ett passionerat intresse.

Det här är alternativet för dig
som behöver ta igen kurser du
missat under grundskolan och
få behörighet till gymnasiet,
folkhögskola eller för att gå vidare
och börja arbeta. Du får stöd och
vägledning för att utvecklas inom ett
område som intresserar dig. Du kan
välja mellan passionerna musik eller
skate. Efter 1–3 år har du den kunskap

och det självförtroende som krävs
för att läsa vidare på ett nationellt
gymnasieprogram eller hitta ett
jobb som du trivs med. Hos oss
kan du förutom engelska, svenska
eller matematik läsa So-ämnen,
No-ämnen, bild, musik eller idrott.
Du kan koncentrera dig på dina
ämnen eller kombinera dina studier
med en passion.

NYHET!

Välj Passion
Skate

Passion: Musik

Passion: Skate

Spela olika instrument, sjung
och skriv låtar. Du får också
lära dig musikhistoria och hur
du skapar musik i den digitala
världen. En bra start om du vill
arbeta med musik i framtiden.

Inga krav på skicklighet eller
förkunskap finns för att välja
passion skate. Det enda som
krävs är din egen övertygelse
–att skateboardåkning är det
bästa du vet. Om det sedan är
street, pool, vert eller platt mark
du brinner mest för spelar ingen
roll. Det är bara att köra.

 å all information om passioner
F
på Individuellt alternativ på
gymnasiet.fryshuset.se/ia

NYHET!

Naturvetenskap
& Studiemotivation

Här har du tillgång till:
E
 tt hemklassrum med eget
skrivbord och egen dator
E
 tt fast veckoschema
M
 öjlighet att hämta matlåda och äta
i våra lokaler med tillgång till pentry,
kylskåp och micro
M
 entor som har tät kontakt med dig
och elevhälsan

Få all information om programmen på
gymnasiet.fryshuset.se/ast
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Specialpedagogisk profil AST 31

Specialpedagogisk profil
AST Individuellt alternativ
Om du har en utredning inom autismspektrat
(AST) är våra olika specialpedagogiska alternativ
en bra väg. Här får tillgång till pedagogiska
hjälpmedel och egen hemvist.

Gemenskapen är viktig och du får möjlighet
att utveckla trygga relationer med elever
och personal. En liten grupp är din bas i
utbildningen. För dig som behöver ta igen
kurser du missat i grundskolan så erbjuder

vi även Individuellt alternativ som ger dig
behörighet i till yrkesprogram. Här får du ett
individuellt anpassat schema så att du har
möjlighet att läsa i din egna takt samt fokusera
på ämnen du hamnat efter i.

Passion Bild

Passion Speldesign

För dig som vill prova på och fördjupa det du
kan om digitalt skapande, foto, film, klassiskt
måleri och skulptur. En bra förberedelse för
att kunna läsa ett estetiskt program.

Du lär dig grundläggande färdigheter i
de senaste programvarorna. Du skapar
spelgrafik med 3D-modellering och
3D-animationer.

Passion Naturvetenskap

Passion Studiemotivation

Vill du bli behörig för studier på högskoleförberedande program? Här kommer det
finnas möjlighet att välja de tre naturvetenskapliga kurser som krävs för studier
på tex. Naturvetenskapsprogrammet.

Behöver du extra stöd för komma igång
med dina studier. Vi börjar med att planera
dina studier utifrån din situation med fokus
på att börja skolträna.

NYHET!

Välj Passion
Medborgarkunskap

När du går språkintroduktion på Fryshuset
Gymnasium ger det behörighet till ett
nationellt yrkesprogram eller underlättar
för att etablera dig på arbetsmarknaden.
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Språkintroduktion
Är du ny i Sverige och vill börja studera på
gymnasiet? Då är Fryshusets språkintroduktion
rätt väg. Programmet kombinerar studier i svenska
och andra ämnen och pågår på heltid under ett till
tre år. Målet är att du ska kunna läsa vidare på ett
annat program eller utbildning i Sverige.
Lär dig svenska
Du kommer att studera svenska som
andraspråk tillsammans med andra
elever. I programmet ingår även
matematik och engelska. Du har också
möjlighet att läsa fler ämnen under
din studietid, beroende på dina mål
och förkunskaper.

Passion Medborgarskap
– Din väg in i samhället
Du får lära dig massor om hur
saker och ting fungerar i samhället.
Våra lärare och mentorer ger dig
råd och stöd. Klassrummen är
placerade centralt i byggnaden,
vilket ger bra möjligheter att få
kontakt med andra elever på skolan.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion mot försäljningsoch service är en utbildning som förbereder
dig för arbete i serviceyrken.
Yrkesintroduktion passar
dig som vill ha en praktisk
utbildning utan att läsa in ett
helt gymnasieprogram. Hos oss
lär du dig både genom teori och
praktik. Du kommer att läsa
några Yrkeskurser från
Försäljnings- och service

programmet. Om du behöver har
du också möjlighet att komplettera
svenska, engelska eller matematik
på grundskolenivå. Undervisningen
sker till största del i små grupper
där du har en mentor som stöd.
Efter att du genomfört utbildningen
får du ett gymnasieintyg.

34 Fryshuset Gymnasium

Biblioteket

Vårt
bibliotek
I vårt välutrustade bibliotek kan
du låna böcker, få studiero, klippa
film, eller få hjälp med att hitta
information till dina skolarbeten.
Biblioteket har öppet hela
skoldagen och här finns ett stort
utbud av medier som vi hela tiden
uppdaterar för att du ska ha tillgång
till tillförlitliga och aktuella källor
både i tryckt och digital form.
Du kan också påverka utbudet
genom att ge oss inköpsförslag,
så att vi tillsammans kan skapa ett
levande bibliotek.
Här kan du få handledning och
träning i informationssökning och
källkritik utifrån aktuella skolarbeten.
Om du har svårt att läsa tryckt text
hjälper vi dig att hitta hjälpmedel
som kan underlätta ditt skolarbete.
I biblioteket kan du också låna
datorer för att skriva dina skolarbeten,
klippa podcasts eller redigera
film. I lokalerna finns även medie
pedagog och elevhälsa. Det är också
i biblioteket som redaktionen för
vår skoltidning, Frysen, sitter.
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Matsalen

”V
 i vill gå i
bräschen för ett
hållbart skolkök
som kan leverera
både god och
miljövänlig kost”
Martin Wessinger, kökschef Fryshusets matsal.

Matsalen
Vi serverar klimatsmart, näringsrik och
mestadels vegetarisk mat, som både vi
och planeten mår bra av. Bara genom
att äta lunch varje dag bidrar du till en
hållbar framtid.
Fryshusets nyrenoverade skolrestaurang
drivs sedan hösten 2019 i egen regi, där personalen utbildas på Rosendals Trädgårdar för
att alla våra elever ska få en god, klimatsmart
och näringsriktig mat som både vi, Östersjön
och planeten mår bra av.
Vi är en Globala Målen-skola och för att vi
ska kunna bidra till FN:s Globala Mål är det

viktigt att vi äter mer vegetariskt, ekologiskt
och närproducerat.
Den nya restaurangen och maten vi serverar
är också ett resultat av ett samarbete mellan
skolans elever och lärare som genomfördes
under hösten 2018 där vi tillsammans tog
fram en ny vision för Fryshusets skolmat.
Som elev kommer du få känna dofter och
smaker du aldrig tidigare känt, samtidigt som
du varje dag bidrar till en hållbar utveckling.
Maten vi serverar är dessutom näringsrik och
följer Livsmedelsverkets rekommendationer.
Smaklig måltid!
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Elevhälsan
Elevhälsoteamet består av skolsköterskor,
skolkuratorer, specialpedagoger, studie-och
yrkesvägledare, skolpsykolog, skolläkare,
programrektorer samt rektor vilka utgör ett
stöd för arbetslagen i elevhälsoarbetet.
Elevhälsans insatser ska främst vara
främjande och förebyggande och stödja
elevens utveckling mot utbildningens mål.
Varje profession inom elevhälsoteamet
arbetar utifrån sin specifika kompetens
och samverkar gemensamt med övrig
personal på skolan.
Elevhälsan sätter stort fokus på att arbeta
relationsbyggande med elever och personal.
Katarina Karlquist är Studie- och yrkesvägledare på Fryshuset gymnasium:

Vad har du för råd att ge dem som ska
välja gymnasium?
– Fundera vad du själv tycker är viktigt,
och vad du är intresserad av att studera,
för att din skoltid ska bli meningsfull. Ta
också hjälp av studievägledare och börja
fundera i tid!
Varför ska man välja Fryshuset Gymnasium?
– Många som söker sig hit har en passion
för något som de vill kombinera med sina
gymnasiestudier. Men man kan också välja
oss för att det är en skola för alla, oavsett
vem man är, och om man gillar ett större
sammanhang där det ofta händer roliga
saker. Både inom skolan men också via
Fryshusets andra verksamheter.

” Vi i elevhälsan
är här för att ge
eleverna en trygg
plats dit de alltid
kan komma”
Katarina Karlquist, Studie- och yrkesvägledare.
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Matsalen

PASS
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Passioner

Basket

PASSION

BASKET
Gillar du basket? Vill du spela mer, oftare
och gärna på skoltid? Vill du utveckla ditt spel
tillsammans med duktiga och engagerade tränare?
På Fryshuset erbjuder vi basket på alla nivåer.
Från elitnivå (NIU) till nybörjare.

NIU-Basket
Kombinera
studier och
träning

Gemensam
och individuell
utveckling

NIU-basket kan du läsa på
våra nationella program för
samhälle, natur, ekonomi samt
handel- och administration.
Målet är att du ska kunna
kombinera elitträning med
dina studier och att du
ska kunna spela basket på
nationell eller internationell
nivå när du lämnar skolan.

NIU-basket innebär 4,5 timmar
basket- och fysträning i
veckan. Vi blandar individuell
talangutveckling med lagspel
och styrketräning. Utöver
detta har du teoripass där
du lär dig om anatomi,
fysiologi, kost- och näringslära,
tränings-planering samt
idrottsskador.

Ett steg
ut i världen
Träningen bedrivs i skolans
egna sporthallar, Arenan
och Gymmet. Utbildningen
sker i ett samarbete med
Fryshuset Basket – Sveriges
i största basketförening.
Det innebär att skolan är
en del av den nationella
basketsporten med
etablerade kontakter
över hela världen.

Få all information om Basket på gymnasiet.fryshuset.se/niubasket

Passion Basket
och NIU-Basket
är valbara på:
Ekonomiprogrammet
F
 örsäljnings- och
serviceprogrammet
N
 aturvetenskaps
programmet
S
 amhällsvetenskaps
programmet

Basket
För alla mål
Basket sätter fart på både
kroppen och huvudet.
Oavsett om ditt mål är att
utvecklas som spelare, starta
upp ett företag inom sporten
eller göra något helt annat
efter gymnasiet så kommer du
ha stor nytta av utbildningen.

För flera av
våra program
Basket kan kombineras
med studier på naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet,
ekonomiprogrammet samt
handels- och administrationsprogrammet.

Få all information om Basket på gymnasiet.fryshuset.se/basket
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Passioner

Bild & form

Få all information om Passion Bild & form på gymnasiet.fryshuset.se/bildochform

PASSION

BILD & FORM
Gillar du att teckna? Vill du lära dig teknikerna
bakom fotografering, måleri eller skulptur?
Är du framtidens stora stjärna inom street art?
Då är det en smart idé att välja bild & form.

Studera

Skapa

Ställ ut

På bild & form studerar du en
stor bredd av material och
tekniker och arbetar både
med traditionella och digitala
verktyg. Du lär dig grunderna
för att uttrycka dig med en
penna, en pensel eller en
kamera i handen.

Du utmanas att använda
din kreativa förmåga i
inspirerande övningar. Ditt
konstnärskap utvecklas steg
för steg. Du får nya idéer
och du blir allt vassare på att
uttrycka dem.

Vi ger dig chansen att ställa
ut dina alster inför en publik,
så att fler får möjlighet att
uppleva dina framsteg. Vi
samarbetar ofta med externa
aktörer vilket leder till att
du får ställa ut din konst
utanför skolan.

Bild & form
är valbar på:
E
 konomiprogrammet

Estetiska programmet
F
 örsäljnings- och
service-programmet
N
 aturvetenskapsprogrammet
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Passioner

Dans

PASSION

DANS
Väljer du dans lär du dig teknikerna klassisk
balett, streetdans samt modern och nutida dans.
Undervisning i improvisation och komposition ger
dig möjlighet att utveckla ditt kreativa kunnande
och bli skicklig på att skapa danskoreografi.

Utveckla
din stil

Lär dig från
grunden

Du utvecklar dina färdigheter
i improvisationstekniker där
du hittar din personlighet som
dansare. Du växer och får det
självförtroende du behöver
för att möta din publik.

Dina lärare består av skickliga
och engagerade danslärare
med lång erfarenhet. Hos dem
lär du dig grundteknikerna
du behöver för att växa som
dansare. Du kommer även
att träffa människor utanför
skolan som ger dig nya
spännande idéer om vad dans
kan innebära.

Möt din publik
Du får förverkliga dina idéer
i dansproduktioner och
kreativa samarbeten med
andra elever och människor
utanför skolan. Precis som
i yrkeslivet.

Få all information om Passion Dans på gymnasiet.fryshuset.se/dans

Passion Dans
är valbar på:
Ekonomiprogrammet
E
 stetiska programmet
Försäljnings- och
serviceprogrammet
N
 aturvetenskaps
programmet

P
 rograminriktat val,
estetiska programmet
S
 amhällsvetenskaps
programmet
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Passioner

Grön entreprenör
Digital
medieproducent

PASSION

DIGITAL
MEDIEPRODUCENT
Tror du att berättelser kan påverka och
förändra vår omvärld? Vill du lära dig mer
om digitala mediers roll i samhället? Vill du
lära dig hur man skapar intressant innehåll
och hur du publicerar det? Då är digital
medieproducent något för dig.

Fånga publiken
Lär dig hur du berättar
med digitala verktyg. Hur
bör exempelvis en film
börja för att du ska fånga
tittaren direkt?

Bli proffs på
verktygen
Här lär du dig att hantera
många olika verktyg; så som
kameror, Adobe-program,
poddar och fotostudios och
hur medieproduktioner går till.

Nå ut
Youtube eller Instagram?
Wordpress eller Facebook?
Här lär du dig var och hur du
ska publicera din produktion
och hur ska den presenteras
för att möta läsare, tittare
och lyssnare.

Få all information om Passion Digital medieproducent på gymnasiet.fryshuset.se/medieproduktion
Få all information om Passion Grön entreprenör på gymnasiet.fryshuset.se/gronentreprenor

Passion Digital
medieproducent
är valbar på:
Estetiska programmet

48 Fryshuset Gymnasium

Passioner

Global

Global Natur
Mot en hållbar
framtid

Inriktning
Naturvetenskap

Projektbaserat
arbete

Natur Global passar dig som
vill lära dig mer om hur vi
tillsammans kan skapa ett
hållbart samhälle. Passionen
behandlar samspelet mellan
människan och hennes
omgivning och synliggör vilka
effekter dina egna handlingar
har på vår framtid, både lokalt
och globalt.

Kurserna som du läser
berör alla delar av det
naturvetenskapliga
fältet. Biologi, teknik,
matematik, fysik och kemi.
Det gör att du får en bred
utbildning väl förankrad
i den senaste forskningen
på området.

En stor del av arbetet är
projektbaserat och tar plats
både i klassrummet och ute
på fältet. Tillsammans hittar ni
på nya idéer som gör världen
grönare. Du får också träffa
framgångsrika företagare som
får både sina egna affärer och
samhället att växa.

Få all information om Passion Dans på gymnasiet.fryshuset.se/naturglobal

PASSION

GLOBAL
Är du intresserad av allt från hur krig och
konflikter kan förebyggas till hur internationella
relationer påverkar din vardag? Tycker du att
miljöfrågor och hållbar utveckling är viktigt?
Då är global rätt val för dig.

Global Sam
Få sammanhang
Världen knyts tätare
samman. Under tre år
får du förståelse för hur
internationella frågor
påverkar dig ur ett lokalt,
regionalt och globalt
perspektiv.

Värdera
information
Du får lära dig att söka,
analysera och värdera
information utifrån en
vetenskaplig grund. Vi
övar på att sätta fakta
i sitt sammanhang och
söka förklaringar inom
relevant forskning.

Upptäck världen
Vi jobbar också för att globala
utbyten ska bli verklighet.
Vi plockar in världen i
klassrummet och genom
samarbeten med skolor och
organisationer i andra länder
knyts kontakter som du kan
bära med dig resten av livet.

Passion Global Natur är valbar på:
N
 aturvetenskapsprogrammet

Passion Global Sam är valbar på:
S
 amhällsvetenskapsprogrammet
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Passioner

Musik: Musiker, Singer/songwriter

PASSION

MUSIK
Hur blir man en framgångsrik musiker,
musikproducent och singer/songwriter? En bra
väg är att pröva många olika musikstilar och ägna
mycket energi och tid åt sin musikalitet och mycket
tid i studion. Under dina år hos oss får du utrymme
att låta din musikaliska identitet växa, oavsett om
din passion är att skriva och producera din egen
musik, att sjunga eller spela instrument.

Musik Musiker
Dina lärare

Ditt instrument

Din publik

Du träffar engagerade lärare
som handleder dig genom
tre inspirerande och kreativa
musikår. Du får trygghet på
scen, du utvecklas på ditt
instrument och du får en bred
musikalisk grund att stå på
inför ditt framtida musikliv.

Inom musikerinriktningen
fördjupar du dig på ditt
instrument: trummor,
elbas, elgitarr, sång eller
keyboard. Vi jobbar bland
annat med ensemblespel,
sceniskt uttryck, sång/
instrumentteknik, körsång,
musikteori och improvisation.

Publiken väntar redan på
dig. Du står ofta på scen
och spelar och sjunger
tillsammans med andra, både
inom och utanför skolans
väggar. Det hjälper dig att
växa och utvecklas både som
människa och som musiker.

Få all information om Passion Musiker på gymnasiet.fryshuset.se/musiker

Passionerna
Musiker, Singer/
Songwriter och
Musikproducent
är valbara på:
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
F
 örsäljnings- och
serviceprogrammet
N
 aturvetenskapsprogrammet
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Passioner

Musik: Musikproduktion

Musik Musikproducent
Musikalisk bredd

Kreativitet

Hantverket

Här arbetar vi med alla genrer:
pop, rock, hiphop, soul, R'n'B,
elektronisk dansmusik och
mycket mer. Vi lägger starkt
fokus på musikaliska värden
som form, riktning, balans,
progression, kontrast och
dynamik. Värden som är
absolut centrala och aldrig
blir omoderna.

Du tränas i att skriva och
producera musik. I våra
projekt får du utgångspunkter
och ramar som hjälper dig att
hålla din skapandeprocess
levande. Den kreativa
kärnan står i fokus i vårt
musikskapande och en bra
låtidé är nyckeln till det som
till slut blir en bra låt.

Du lär dig alla de centrala och
viktiga verktygen såsom equalizer, kompressor, limiter och
mikrofoner. Vi lägger också
mycket tid på att öva förmågan
att lyssna på musik, att finjustera hörseln och utveckla den
eftersom hörseln är det allra
viktigaste verktyget du har som
musikproducent och låtskrivare.

Få all information om Passion Musikproducent på gymnasiet.fryshuset.se/musikproducent

Musik Singer/Songwriter
Kreativitet

Musikalisk bredd

Yrkeskunnande

Ditt skapande står i fokus.
Utveckla ditt eget uttryck
genom metoder för
låtskriveri, ökad sång- och
instrumentkunskap samt
förmåga att producera musik.

Sång, ackordinstrument
och grundläggande teori för
musikskapandet? Lugn, allt
detta ryms i din utbildning.
Här finns plats för olika genrer
och vi lägger stor vikt vid
musikaliska hörnstenar som
melodi, form och dynamik.
Tillsammans utforskar vi både
studion och scenen.

Vi erbjuder en bred utbildning
för att du ska kunna skapa
din egen musik. Du har stor
möjlighet att utveckla dig
till en professionell singer/
songwriter. Dessutom kommer
du få undervisning i de digitala
verktyg som hjälper dig att
skapa, arrangera och spela
in musik.

Få all information om Passion Singer/Songwriter på gymnasiet.fryshuset.se/singersongwriter
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Passioner

Intervju

”Med trygghet och
tillit i klassrummet
kan vi tillsammans gå
in i den konstnärliga
processen.”
Marcus Högquist, lärare i gitarr, ensemble
och musikimprovisation.

Vad är det viktigaste du kan ge
som lärare?
– Att erbjuda alla elever en undervisning som hjälper dem att utvecklas
musikaliskt utifrån deras egna förutsättningar. Det kan bara ske genom att
jag är lyhörd för vad varje elev kan och
hur den uttrycker vad den kan. Genom
att skapa trygghet i klassrummet vågar
eleverna pröva sig fram och då kan vi
skapa musik tillsammans.
Hur är det att plugga musik på
Fryshuset Gymnasium?
– Som elev hos oss får du träffa

andra som har samma passion som du
själv men också dem som har andra
estetiska uttryck som sin passion;
dansare, konstnärer och skådespelare.
Du får jobba tillsammans med dem och
utvecklas i det samarbetet.
När tycker du att du har lyckats
som lärare?
– När eleverna upptäcker nya aspekter
av musiken och när jag får se dem
utvecklas musikaliskt. Jag känner också
att jag har lyckats när jag får se personer
växa genom att de plötsligt klarar av
något som de tidigare tyckte var svårt.

Läs alla lärar- och elevintervjuer på gymnasium.fryshuset.se
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Passion Skate
är valbar på:
Ekonomiprogrammet
Individuellt alternativ
F
 örsäljnings- och
serviceprogrammet
N
 aturvetenskaps
programmet
S
 amhällsvetenskaps
programmet

Passioner

Skate

PASSION

SKATE

Att börja skoldagen med att åka skateboard är
det perfekta sättet för en inbiten skejtare att
lyckas med sina studier. Vägledd och stöttad av
klasskamraterna och vår erfarne skejtlärare blir
du både en starkare åkare och en nöjdare student.

Frihet

Mångfald

Fördjupning

Vi vill bevara
skateboardåkning i sin
mest naturliga form,
vilket innebär att varje
elev ansvarar för sin egen
åkning och utveckling.
Och ifall någon kör
fast hjälps vi alla åt att
hitta motivation och
inspiration.

Inga krav på skicklighet
eller förkunskap finns för
att välja passion skate.
Det enda som krävs är
din egen övertygelse –
att skateboardåkning är
det bästa du vet. Om det
sedan är street, pool, vert
eller platt mark du brinner
mest för spelar ingen roll.
Det är bara att köra.

Vi läser två idrottskurser
speciellt anpassade till
skateboard. Genom dessa
kommer du att lära känna
både skateboardkulturens
rikedom och utmaningar
samt forska i din
egen identitet som
skateboardåkare.
Samtidigt får du betyg
i 200p Idrott och hälsaspecialisering!

Få all information om Passion Skate på gymnasiet.fryshuset.se/skate
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Speldesign

Passion Speldesign
är valbar på:
S
 pecialpedagogisk
profil – AST.
Grundläggande kurs
S
 amhällsvetenskaps
programmet
N
 aturvetenskaps
programmet

PASSION

SPELDESIGN
Vill du lära dig att utveckla dataspel?
Oavsett om du vill designa dem eller programmera
dem från grunden, så kommer du att utvecklas
inom speldesign – ett område i gränslandet
mellan konstnärligt skapande och teknik.

Lär dig
programmen

Bygg dina
egna spel

Inspireras
av proffsen

Du lär dig grundläggande
färdigheter i de senaste
programvarorna. Du skapar
spelgrafik med 3D-modellering
och 3D-animationer samt ritar
och utvecklar kreativa och
interaktiva spel.

En stor del av arbetet kommer
att ägnas åt att praktiskt bygga
egna spel i spelmotorn Unity.
Där kan du skapa spel för
användning på bland annat
mobiltelefoner, PC, X-box
och PS4.

Till ditt stöd har du duktiga
och inspirerande lärare.
Du har även chans att
träffa representanter från
spelindustrin. Utbildningen
ger dig grundläggande
färdigheter inom de program
och tekniker som används
i spelbranschen idag.

Få all information om Passion Speldesign på gymnasiet.fryshuset.se/speldesign
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Teater

PASSION

TEATER
Väljer du teater som passion får du arbeta
med berättande genom din kropp, din röst
och din ensemble. Du får möta publik på olika
scener och tränar dessutom ditt sceniska
öga med alla teaterns uttrycksmedel.

Teater
i alla former

Professionell
vägledning

Möt din
publik

Du får en bred kunskap om hur
teater fungerar samt utvecklar
en förmåga att gå in i olika
roller, såväl på scen som ute
i verkligheten. Tillsammans
med dina kompisar arbetar
du med allt från improvisation
och dramatisering till tolkning
och gestaltning av text samt
röstträning och scenografi.

Under utbildningen utvecklar
du successivt din förmåga
och växer i rollen som skådespelare. Till ditt stöd har
du engagerade pedagoger
med högskoleutbildning och
professionell yrkeserfarenhet
inom teater, drama och dans.

En viktig del av utbildningen
handlar om att möta publiken.
Under varje årskurs får du
vara med och spela upp pjäser
och föreställningar, såväl på
Fryshuset som på externa
scener. Det ger dig erfarenhet
och färdigheter som gör dig
väl rustad för livet på en scen.

Få all information om Passion Teater på gymnasiet.fryshuset.se/teater

Passion Teater
är valbar på:
E
 stetiska programmet
P
 rograminriktat val mot
Estetiska programmet
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Fryshuset

”Anders Carlbergs tro på
människor och deras
förmåga att växa och
utvecklas var fullkomligt
obeveklig.”

Fryshuset
Fryshuset startades i Stockholm hösten
1984 i ett stort och slitet fryslager i Norra
Hammarbyhamnen. En grupp entusiaster
med Anders Carlberg i spetsen såg till att
få i uppdrag av KFUM Söder att skaffa en
lokal som kunde fungera som baskethall
och samla barn och unga på Söder som
ville spela basket.
Fryslagret stod tomt och man började
renovera och bygga en idrottshall. En
rockmusikfrälst bygglärling övertalade
föreningen att även bygga några rep
lokaler och redan från början fick
ungdomarna själva vara med och
forma aktiviteterna i huset. Det sociala
engagemanget, utbildningar och andra
passionerade intressen växte med åren
på grund av de stora behov som fanns
i samhället.
1997 flyttade Fryshuset till Södra
Hammarbyhamnen. Strax efter skulle
Fryshuset starta ett gymnasium som
fullt utbyggt skulle ta emot 1 000 elever.

Anders Carlberg 1943–2013

2010 tog Fryshuset ett till steg in i skolans
värld och startade en grundskola för
årskurs 7–9, som idag har 216 elever.
Fryshuset verkar idag i två byggnader på
totalt 24 000 kvadratmeter i Hammarby
Sjöstad i Stockholm.
Fryshusets grundare Anders Carlberg
var en gränslös eldsjäl. Hans tro på
människor och deras förmåga att växa
och utvecklas var fullkomligt obeveklig
– och mest av allt trodde han på dem som
ingen annan trodde på, de som inte ens
trodde på sig själva.
Anders Carlberg inspirerade människor
att praktisera medmänskligt mod, att tro
på sig själva och våga växa, även då ingen
annan trodde att det fanns en chans att
lyckas. Och Fryshuset har vuxit till en
mångfacetterad nationell rörelse för unga
människors utveckling. En rörelse som
fortsätter att växa och spridas över hela
Sverige och till andra länder.

Något annat,
något mer
än en skola
Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar.
Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter
fram individens inneboende kraft.
Vi lyssnar på vad som händer i samhället och
agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt
och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar
krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram,
korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder
Vi utgår från individens behov. Här står dörren
alltid på glänt för den som vill engagera och
utveckla sig, oavsett bakgrund.
Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta
och gemensamma intressen överbryggar alla
motsättningar, olikheter och ökar förståelsen.
Fryshusets värdegrund
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Välkommen
på öppet hus!
Onsdag		 1 dec 17.30–19.30
Lördag		 22 jan 10.00–14.00
Torsdag		28 april 17.30–19.30
För aktuell info: gymnasiet.fryshuset.se

