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mötesplatsAktiv

När lektionerna är slut stannar många elever 
kvar i skolan för att plugga, träna i gymmet, 
spela musik eller besöka biblioteket.

Östra gymnasiet flyttade in i de vackra  
lokalerna år 2005 och allt är fortfarande 
ljust och fräscht. Det är högt i tak och 
skolan kännetecknas av öppenhet i såväl 
miljö som atmosfär.

Skolan är arkitektritad och byggd  
med en tanke om att underlätta möten 
och synliggöra alla som befinner sig här.

De traditionella skolkorridorerna är  
ersatta av öppna studieytor och gemen
samma utrymmen i olika program
avdelningar. De fungerar som flexibla 
undervisnings lokaler, för att ge en varierad 
och inspirerande undervisning. Här finns 
också klassrum, grupprum och datorer. 
Lärarnas arbetsrum är placerade mitt bland 
eleverna på respektive programavdelning, 
vilket skapar gemenskap, trygghet och  
närhet mellan elever och lärare.

Det är viktigt att skolan är en del av 
samhället och vi vill göra den till en  
levande samlingspunkt. På skolan hålls 
det därför konferenser, konserter, möten, 
konstutställningar och idrottsaktiviteter. 
Ibland gör vi tv och YouTubesändningar 
som elever på Östra sköter med hjälp av 
skolans tvstudio. 

Skolans vision och ledord
Vi arbetar efter ledorden: Resultat,  
Individ och Kommunikation. Alla elever 
ska respekteras som individer både i studier 
och i den personliga utvecklingen. Målet 
är att hjälpa varje elev till bästa möjliga 
resultat. Vi tror att det finns ett viktigt 
kunskapsutbyte elever emellan, inte bara 
mellan elev och lärare. Därför lägger vi 
stor vikt vid möte och kommunikation  
i skolan.

Alla på Östra, elever såväl som perso
nal, förväntas kommunicera öppet med 
alla. Glas mot alla kontor och konferens
ytor gör att man hela tiden ser vad som 
pågår.

93%
Östra gymnasiet är en skola med plats för personlighet där elever och 
personal bygger skolan tillsammans. Alla elevers personlighet ska tas 
tillvara – add your personality – där alla kan bidra i form av kunskap, 
intressen och färdigheter. På Östra försöker vi också tillgodose och 
vidareutveckla detta hos varje individ.

Prova på Östra!
Du har möjlighet att komma som ”elev 
för en dag” och testa på det program du 
är intresserad av! Bokning gör du genom 

att fylla i en intresseanmälan på vår webb 
huddinge.se/ostragymnasiet eller genom 

att ringa 08-535 361 55.
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studierpå Östra
Dina

Förmåga att ta eget ansvar, varierad undervisning samt långsiktig 
och återkommande uppföljning ger goda förutsättningar för 
lyckade studieresultat. På Östra vill vi ge eleverna de rätta 
verktygen för att ta sig igenom gymnasietiden och möta den 
kommande framtiden.

Vi ger dig verktygen och vägleder dig 
men du gör jobbet!
På Östra gymnasiet arbetar vi med starkt 
fokus på resultat, som även är ett av sko
lans ledord. Elevens medarbetarskap är 
något vi framhåller, där eleven såväl som 
undervisande lärare samt coachen spelar 
viktiga roller och 
arbetar mot ge
mensamma mål. 
Du som elev får 
också tillgång till 
skolans resur
ser, t ex kopiator 
och datorer, på 

samma villkor som personalen. Coachen 
finns tillgänglig under hela skoltiden och 
vägleder dig till gymnasieexamen.

För elever med stor frånvaro eller stu
diesvårigheter hålls en konferens där ett 
åtgärdsprogram fastställs. Detta följs sedan 
upp kontinuerligt för att se att elevens  
studier utvecklas i positiv riktning. 

Synligt lärande
Synligt lärande är en viktig del i undervis
ningen. Målet är att göra eleverna med
vetna om vad de kan, vet och förstår men 
också vad de inte behärskar och därmed 
vägleda dem framåt för att utvecklas. 

Viktiga redskap i detta synsätt är bland 
annat att:
•  Använda tydliga mål och ange vilka kri

terier som krävs för att uppnå dessa mål. 
Detta görs inför varje kursstart, varje 
prov och uppgift.

•  Använda konkreta exempel i undervis
ningen för att visa och förklara.

•  Kontinuerligt återkoppla elevens presta
tioner i samtal mellan lärare och elev, 
där inte minst elevens egen återkopp
ling är viktig. Vart är jag på väg? Hur 
går det för mig? Vad är nästa steg? Det 
är tre nyckelfrågor som eleven ständigt 
bör ställa sig i samspråk med läraren.

•  Lärarna sätter höga, men för eleverna 
uppnåeliga, individuella mål med fokus 
på utveckling för alla elever, oavsett 
utgångsläget.

GAFE – för planering och struktur 
GAFE står för ”Google Apps for Education” 
och är en rad webbaserade appar/verktyg 
som skolan använder sig av för att hjälpa 
dig att klara dina studier på Östra. Det an
vänds bland annat för pedagogisk doku
mentation, elevdokumentation, omdömen 
och kommunikation mellan elev och lärare.

Vårt mål är att sätta de betyg just 
du är värd
Inte mer och inte mindre. Om du vill 
uppnå ett visst betyg så måste du visa att 
du klarar kraven för det betyget. Eftersom 
vi lägger så stor vikt på att informera och 
diskutera betygskriterier, betyder det att 
både lärare och elever blir mycket insatta 
i dessa. Det innebär att du som elev på 
Östra får en rättvis bild av dina kunskaper 
och kan anpassa din nivå till fortsatta 
studier och yrken.

Det är viktigt att eleverna kan 
kommunicera med lärarna, både 
inne i klassrummen och utanför. 

Därför är våra lektioner lärarledda 
och lärarnas arbetsrum finns mitt 

bland eleverna vid deras skåp.

För första gången i ditt liv kommer du  
under gymnasievalet att få möjlighet att 
påverka innehållet i din utbildning. Du ska 
i åk 9 välja det program och den inriktning 
du vill gå. Du ska också välja en program
fördjupning, men det gör du först på våren 
i årskurs 1 här på Östra. Du kan dock 
redan nu se vilka program fördjupningar 
vi erbjuder (läs mer om dessa på sidorna 
817). Till detta har du självklart indivi
duellt val som också skapar valmöjligheter 
och chanser till meritpoäng.

Högskolebehörighet
Fyra av våra fem utbildningsprogram är di
rekt högskoleförberedande. Genom indivi
duellt val och/eller programför djupningar 
kan du dessutom läsa extra meritpoäng 
om du vill. På vårt yrkesprogram, el och 
energi programmet, har vi valt att höja  
nivån ett steg, så att du inom ramen för 
programmet har möjlighet att läsa kurser 
för grundläggande högskole behörighet  
– utan att behöva läsa någonting extra.

Fantastiska 
möjligheter

Östra erbjuder klassisk lärarledd undervisning som förbere
der eleverna för fortsatt utbildning och arbetsliv. Här varvas 
lektionsföreläsningar med projektuppgifter, informations
sökning, redovisningar, läsning och studiebesök.

Målet är att erbjuda en varierad undervisning som är an
passad till elevernas livsstil, några exempel på variation:

•  Programdagar. Eleverna arbetar programvis och ämnes
integrerat med olika projekt under ett antal temadagar 
utspritt under läsåret.

•  Resor erbjuder kunskap och erfarenhet både teoretiskt, 
praktiskt och socialt. Normalt genomförs varje år ett antal 
elevresor, både inom Sverige och utanför landets gränser.

•  Nobeldagen uppmärksammas med föreläsningar, teman 
och den smått berömda glassen.

•  GAFE som kompletterar och underlättar för både elever 
och lärare i undervisning, dokumentation och bedömning.

•  Brainbreaks används framförallt i teoretiska ämnen. 
Forskning visar att det är effektivare att låta hjärnan göra 
något helt annat under några minuter, innan man fortsätter 
med det arbete man håller på med.

•  SMP – Student Motivation Program. Hjälper elever att 
strukturera och planera för att kunna klara av sina studier på 
bästa sätt.

Undervisning med variation

96,1%
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Stefan Vilkman, Rektor

Införvalet
Gymnasievalet är viktigt och du bör räkna med att det 
kommer att ta tid. Du får under hösten hem material 
från olika skolor. Utnyttja den möjligheten och kolla 
vad som verkar intressant. Då har du bättre koll inför 
gymnasiemässan i november.

Besök digitala gymnasiemässan!
Där finns nästan alla skolor i Stockholms
området representerade. Därför är det bra 
om du i förväg har lite koll på vilka skolor 
du vill titta närmre på.

När du letar skolor bör du tänka på:
•  Arbetsmetoderna på skolan: Kolla 

upp skolans ”lärstil” – det kan skilja 
mellan skolorna. Använder skolan  
metoder som passar dig?

•  Storleken på skolan: Vill du gå i en 
liten skola med färre elever eller i en 
större skola med många elever?

•  Resvägen: Elever som väljer en skola 
långt hemifrån behöver tänka på vad 
det innebär att pendla. Vissa klarar 
det jättebra, andra tycker att det är 
jättejobbigt. Så ta med resvägen i 
beräkningarna!

•  Studiestöd: Vilka möjligheter till stöd i 
skolarbetet erbjuds? Det är också bra att 
kolla om skolan har SYV, kurator och/
eller specialpedagog.

Var aktiv i ditt val!
Gå på informationskvällar, öppna hus  
(fysiska eller digitala) eller besök skolan 
som ”elev för en dag”. Om du är aktiv i 
ditt val ökar sannolikheten att du hamnar 
på rätt skola och på rätt program. OM du 
mot all förmodan skulle välja fel, så bör 
du försöka byta skola eller program på en 
gång istället för att dra ut på det.

Sök upp studie och yrkesvägledaren på 
din skola och få hjälp med vad du behöver 
tänka på. Prata också mycket om ditt val 
med föräldrar, kompisar och lärare för  
input från flera håll.

När det väl är dags att göra valet
Basera inte ditt val på vad dina kompi
sar väljer! Välj en utbildning som du är 
intresserad av och som passar dig! Det är 
smart att välja något som kommer att in
tressera dig på lite längre sikt, inte bara för 
stunden. Sammanfattningsvis så handlar 
gymnasievalet lika mycket om en inre resa 
som en yttre  man måste ta reda på så 
mycket som möjligt om sig själv samtidigt 
som man utforskar de yttre alternativen.

Jag är en stolt och glad rektor som får jobba 
mitt i en skola som bubblar av aktivitet. Jag 
är närvarande i skolan och ser varje dag 
personalen engagera sig i enskilda elever 
och jag ser eleverna utvecklas. Vi bedriver 
klassisk undervisning med moderna inslag. 
Trygghet, ordning och reda samt stöd när 
det behövs är grundförutsättningar för att 
trivas och kunna koncentrera sig på studi
erna. När studierna går bra öppnas många 
framtidsmöjligheter.

Elevernas medarbetarskap är centralt 
på Östra. Vi kommunicerar mycket med 
eleverna vid sidan av klassrummet och de 
har fri tillgång till skolans resurser. Detta 
bidrar till en god utveckling, från nybör
jare till positiva unga vuxna med kunskap, 
utstrålning och ett trevligt sätt.

På Östra bildar personalen, eleverna  
och den öppna och ljusa miljön en oslagbar 

helhet. Genom olika valmöjligheter, baserat 
på vårt individsynsätt, hittar de flesta sina 
specialområden att fördjupa sig inom.

Skolans utveckling har varit mycket 
positiv de senaste åren. Alltfler söker sig 
till Östra och studenternas betyg ökar. 
Före detta elever kommer tillbaka och  
berättar att de fått en god grund för vidare 
studier eller jobb. 

Sammanfattningsvis vill jag säga att  
Östra har sin egen atmosfär och känsla, 
som måste upplevas. Så kom gärna på be
sök när vi har informationsträffar. Eleverna 
som medarbetare och klassen som arbets
grupp är vårt synsätt. Våra elever är studie
motiverade och utstrålar glädje, trygghet 
och trivsel. Man umgås över klassgrän
serna, upphittat lämnas tillbaka, personal 
och elever samtalar, man hjälper varandra 
i studierna.

I år tog mer än 96 %  
av våra studenter  
examen på Östra

”

Utbildningar 
Vanliga frågor
Vad gäller om jag söker från 
en annan kommun?
Inom Stockholms län är det fri 
sökning. Om du kommer från en 
kommun utanför Stockholms 
län behöver du prata med din 
studievägledare för mer utförlig 
information.

Vad har ni för antagningspoäng?
Antagningspoängen ändras från 
år till år beroende på hur många 
elever som söker och vad de har för 
meritpoäng. Mer information om 
antagningspoängen får du på våra 
informationskvällar och öppet hus, 
men du hittar dem även på vår webb: 
huddinge.se/ostragymnasiet

Får man lunch i skolan?
Skolan har en egen kock och 
skolrestaurang som serverar fri lunch 
varje dag.

Hur ser kommunikationerna  
ut till skolan?
Det är lätt att ta sig hit med såväl 
pendeltåg som buss. Pendeltåg till 
Skogås station, därifrån är det tre 
minuters promenad. Buss 742 och 
830 går till hållplats Fäbodvägen, 
alternativt buss 828 eller 831 till 
hållplats Edboskolan.

Finns elevhälsopersonal?
Ja, skolan har skolsköterska, kurator, 
skolpsykolog, specialpedagog samt 
studie- och yrkesvägledare.

Finns det idrottshall?
Ja, skolan har en fullstor idrottshall. 
Här finns också gym, konditionsrum, 
aerobicssal, konstgräsplan och 
klättervägg.

Hur många elever går på skolan?
Det går ca 850 elever på gymnasiet.

Finns det ett skolbibliotek?
Ja, på Östra har vi ett eget bibliotek 
som ligger i hjärtat av skolan. Där 
finns också flera studierum.

Vilka kurser finns det på 
 individuellt val?
Vi brukar ange inom vilka områden 
det kommer att erbjudas kurser (se 
texten till vänster). Exakt vilka kurser 
som kommer att erbjudas bestäms 
utifrån elevernas önskemål samt 
lärarnas kompetens från år till år. 
Dock är vissa kurser återkommande 
för att de är så populära.
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Östra gymnasiet är en medelstor kommunal skola med ca 850 
elever fördelat på fem olika gymnasieprogram. Fyra är direkt 
högskoleförberedande och ett är yrkesprogram med möjlighet att 
läsa grundläggande högskolebehörighet. Varje program har sin 
”hemavdelning” med skåp och lärararbetslag, men eleverna har 
lektioner på alla programavdelningar i skolan.

Alla gymnasieprogram har samma upp
lägg. Eleverna läser: 

• gymnasiegemensamma ämnen
• programgemensamma ämnen 
• inriktningskurser 
• programfördjupningskurser
• individuellt val-kurser
• gymnasiearbete

Kurserna är fastställda av Skolverket 
och är samma för alla gymnasieskolor i 
Sverige. På sidorna 817 finns det tabeller 
som visar hur kurserna ser ut för de olika 
programmen.

Programfördjupningar
Olika skolor har olika programfördjup
ningar så det är viktigt att du tittar och 
jämför vilka programfördjupningspaket 
de olika skolorna erbjuder. Östra gymna
siet har valt att på de flesta programmen 
erbjuda flera programfördjupningar så att 
du ska kunna hitta något som just du 

tycker är intressant att fördjupa dig i.  
Du kan läsa mer om fördjupningarna  
på respektive programsida längre bak  
i katalogen (sidorna 817).

Individuellt val
Du kommer att läsa 200 poäng indivi
duellt val, vilket motsvarar två kurser. 
Kurserna väljer du först på vårterminen 
i årskurs 1. Du kommer att kunna välja 
kurser inom följande områden: data,  
estetiska kurser, ekonomi, idrott och  
hälsa, matematik, naturvetenskap, sam
hällsvetenskap, språk och svenska.

Gymnasiearbete
I åk 3 kommer du att göra ett gymnasie
arbete. Detta ska utgå från centrala om
råden inom det program du läst. Arbetet 
görs självständigt men med stöd av en 
handledare. Arbetet redovisas sedan vid 
ett oppositionsseminarium liknande hög
skolans och ditt arbete måste godkännas 
för att du ska få ut din gymnasieexamen.

Lena, studie- och yrkesvägledare på 
Östra gymnasiet ger sina bästa tips! 

Du når vår SYV via  
lena.fredsberg@huddinge.se
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ENGAGEMANG • KOMPETENS • OMVÄRLD

Karriärmöjligheter
Efter vidare studier jobbar du kanske 

som civilekonom, key account 
manager, revisor, marknadsförare, 

controller, jurist/advokat, 
egen företagare, musiker eller 

musikproducent.

Gymnasiegemen- 
samma ämnen 1250 p
Engelska 5-6 200 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1-2b 200 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b+2 200 p
Svenska 1-3 300 p
(alt. Sv som andraspråk 1-3)

Programgem. ämnen 350 p
Företagsekonomi 1 100 p
Moderna språk 100 p
Privatjuridik 100 p
Psykologi 1 50 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Ekonomiprogrammet 2500 p
Alla läser Välj en inriktning

Ekonomi* 300 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p

Internationellt:  Engelska 7  100 p 
 Internationella relationer 100 p
Marketing &  Ledarskap och organisation  100 p 
Management:  Marknadsföring 100 p

Juristpaket: EU-rätt 100 p 
 Juridisk fördjupning  100 p

Programfördjupning inr. Juridik  200 p

Juridik & kriminologi: Kriminologi  100 p 
 Rätten och samhället 100 p

Programfördjupningar Ekonomiprogrammet 200 p

Programfördjupning inr. Ekonomi 200 p

*Läser också Affärsjuridik 100 p.  **Läser också Kriminologi 100 p.

Ekonomi med estetisk inriktning: musik 600 p (inga programfördjupningar)
Ensemble 1-2 200 p
Instrument/sång 1 100 p

Musikproduktion 1 100 pMatematik 3b   100 p
Entreprenörskap och företagande  100 p

Juridik** 300 p
Affärsjuridik 100 p
Filosofi 1  50 p
Psykologi 2 50 p
Rätten och samhället 100 p

På ekonomiprogrammet får du en bred samhällsvetenskaplig och 
högskoleförberedande utbildning med fokus på ekonomi eller juridik. 
Här tar vi in vad som händer i vår omvärld för att du som elev ska 
kunna sätta in händelser i ett sammanhang. Hos oss utvecklar du din 
kompetens så att du kan ta dig vidare till högre studier, och med hjälp 
av ditt engagemang kommer du kunna förverkliga dina idéer, vare sig 
det handlar om att driva företag eller lösa juridiska problem.

INRIKTNING: EKONOMI
Det här är inriktningen för dig som är in
tresserad av företagsekonomi och entre
prenörskap. Här får du kunskaper om 
marknadsföring, redovisning, kalkyle
ring samt ledarskap och organisation. Du 
får också lära dig att starta och driva ett 
företag.

INRIKTNING: JURIDIK
Här lär du dig om juridik och dess roll 
i ett demokratiskt samhälle, både på 
nationell och internationell nivå. Du får en 
förståelse som gör det möjligt att analysera 
och lösa juridiska problem.

INRIKTNING: EKONOMI MED 
ESTETISK INRIKTNING – MUSIK
Vill du utvecklas inom musik samtidigt 
som du studerar på ekonomiprogrammet? 
Musikundervisningen har pop/rock
inriktning och vänder sig till dig som 
sjunger eller spelar gitarr, bas, piano  
eller trummor. Behörighetskrav: minst 
betyget C i musik från åk 9 samt genom
fört inträdesprov.

Programfördjupning: Juridik & 
kriminologi
Här lär du dig hur skyddet av de mänskliga 
rättigheterna fungerar i Sverige och inter
nationellt. Du får även lära dig om våra 
grundlagar, om EUrätt, om olika synsätt 
på brott och straff och hur det går till i en 
rättegång.

Programfördjupning: Internationellt
Förutom engelska på avancerad nivå får 
du här studera olika kulturers värde
system, mänskliga rättigheter och hur 

internationellt samarbete påverkar den 
politiska och ekonomiska utvecklingen  
i världen.

Programfördjupning: Marketing & 
Management
Här får du lära dig om olika former av  
ledarskap, grupprocesser samt hur man 
kommunicerar och motiverar i en organi
sation. Dessutom får du lära dig lagar  
och grunder inom marknadsföring, 

Zakariaz – åk 3 
på EK-juridik

ekonomiprogrammet

Vi har t ex fått besöka 
Handelshögskolan, tingsrätten 
och en advokatbyrå och har fått 
göra rättegångsspel.

”

t ex marknadsstrategier, PR och 
omvärldsanalys.

Programfördjupning: Juristpaket
Det här paketet riktar sig till dig som går 
inriktning juridik och vill ha en gedigen 
juridisk utbildning. Vi läser EUrätt och 
du får träning i att arbeta med case i de 
centrala juridiska områdena, som på en 
advokatbyrå. Målet är att vi deltar i skol
SM i juridik.

EK

Beskriv Östra! 
En studiemotiverad skola som prioriterar 
kvaliteten av skolgången för sina elever 
högst. En skola som på ett realistiskt 
sätt vill hjälpa sina elever uppnå sina 
ambitioner.

Hur är lärarna?
Lärarna är mycket kompetenta men fram
förallt engagerade i eleverna och deras 
ämnen. Min upplevelse är att lärarna verk
ligen vill se eleverna lyckas och går ofta 
väldigt långt för att säkerställa detta.

Hur är stämningen på skolan?
Stämningen på skolan är väldigt harmo
nisk. När man går genom korridorerna 
kan man höra piano och gitarr spelas eller 
människor som skrattar och har kul. Bara 

en känsla av att det är ett ställe där folk 
kan slappna av och vara sig själva.

Vad hade du velat veta innan du  
började gymnasiet?
Hur mycket färre prov det är på gymnasiet. 
Det är mer skrivningar, presentationer osv. 
Inte bara att man har instuderingsfrågor 
och svarar på några frågor utan att man 
måste göra undersökningar på egen hand 
och resonera på ett djupare plan.

Vad är bäst med Östra?
Det är hur allt finns på plats. Bibliotek, 
matsal, idrottshall, gym och aerobicssal 
är några exempel. Istället för att behöva 
springa mellan byggnader eller liknande 
så finns allt nära till hands.
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PRAKTIK • TEKNIK • PROFESSIONALISM

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som leder 
till flera yrkesutgångar och möjlighet till fortsatta studier på 
yrkeshögskola. På Östra har vi även förberett så att du kan nå 
grundläggande behörighet till högskola/universitet inom vår 
spännande programfördjupning mot eventteknik. Här får du 
en modern, men ovanlig utbildning med mycket teknik och 
med en mix av praktiska och teoretiska ämnen. Under din 
utbildning får du även en hel del praktik, och vi lägger stor 
vikt vid professionalismen i utbildningen så att du är redo för 
arbetsmarknaden direkt vid examen. Examen ger dig en mängd 
spännande karriärmöjligheter, dock inte elektriker.

INRIKTNING: DATOR- OCH 
KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Här får du en bred grundutbildning om 
datorer, operativsystem, programvaror och 
nätverk. Du får lära dig hur man installerar, 
administrerar, underhåller och reparerar 
dator och kommunikationssystem.  
Inriktningskurserna förbereder dig också 
för eventarrangemang och tillsammans 
med eventkurserna inom programfördjup
ningen ger det ett helhetskunnande.

Andra viktiga delar i utbildningen är 
internetsäkerhet, speciellt med tanke på 
den allt mer tilltagande brottsliga verk
samheten på nätet. Dessutom betonas 
molntjänster liksom den växande tekniken 
inom trådlös kommunikation. Utveckling
en av exempelvis 4G och 5G bevakas, lik
som olika nya tjänster som är kommande 
inom området smarta mobiler.

Programfördjupning: Eventteknik
Fördjupningen eventteknik erbjuder dig 
spännande breddningskurser inom ljud, 
ljus och bildproduktion. Kurserna för
bereder dig för arbete inom event, såsom 
festivaler och mässor. 

Östra har all utrustning som behövs för 
att tvbevaka och sända evenemang såsom 
stora sportturneringar, konserter och festi
valer. Du kommer under utbildningen att 
få testa på så kallade ”skarpa projekt”. Då 
får du använda dina kunskaper i verklig
heten, med riktiga kunder och du kan få 
ansvara för tekniken under t ex East night 
(musikfestival), konserter samt skolans 

danstävling. Vissa projekt livesänds även 
på webben och på YouTube.

Därtill finns det inom fördjupningen 
kurserna Engelska 6 och Svenska 2  
alternativt Svenska som andraspråk 2, 
vilka ingår i kraven för grundläggande 
högskolebehörighet.

el- och energiprogrammet

Rekommenderar du Östra?
Ja, för att det är en bra skola. Svårare än så 
är det inte. Allt från skolmaten till arbets
miljön och utbildningen håller god kvalitet. 
Jag ångrar inte mitt val av skola.

Vad var roligast under åk 1?
Det känns som att vi har missat mycket 
roligt det första året på grund av pande
min, men det bästa måste varit när vi i 
slutet av läsåret var ansvariga för student
utspringet med ljud och scener.

Beskriv Östra 
Det är öppet – både fysiskt genom att 
lokalerna är mycket öppna och med 
stora fönster, men även att man känner 
sig välkommen, oavsett vem man är. All 

personal är trevlig och det gör också att 
man känner sig trygg på skolan. Och det 
är i princip alltid bra mat, både ur smak 
och hälsoperspektiv.

Rekommenderar du din utbildning? 
Ja. Men välj den för att du är intresserad av 
eventteknik eller datorteknik. Har man ing
et intresse för utbildningen kommer man 
inte trivas (men det gäller ju det mesta).

Varför valde du Östra?
Jag valde Östra dels för att skolan verkade 
trevlig med bra lokaler, dels för att maten 
hade ett bra rykte (utan bra skolmat över
lever man ju inte!) Men även för att jag har 
ett stort intresse för eventteknik (främst 
ljudteknikdelen).

EE

Karriärmöjligheter
Yrkesutgångar: nätverkstekniker, 

servicetekniker, supporttekniker, ljud-, 
ljus- och scentekniker, audio/videotekniker 
eller backstagetekniker. Du kan också välja 

att studera vidare på en yrkeshögskola 
med inriktning mot el- eller datasektorn, 

men eventuellt också högskola eller 
universitet.

Möjlighet att nå grundläg-
gande högskolebehörighet 
utan utökade kurser!

Gymnasiegemen- 
samma ämnen 600 p
Engelska 5 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a:1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1 50 p
Svenska 1 100 p
(alt. Sv som andraspråk 1)

Programgem. ämnen 400 p
Datorteknik 1a 100 p
Elektromekanik 100 p
Energiteknik 1 100 p
Mekatronik 1 100 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Dator och kommunikationsteknik 400 p
Dator och nätverksteknik 100 p
Elektronik och mikrodatorteknik  100 p
Kommunikationsnät 1 100 p
Nätverksteknik 100 p

Eventteknik: Bild- och ljudanläggningar 100 p
 Ellära 1  100 p
 Engelska 6  100 p
 Entreprenörskap 1  100 p
 Eventteknik  100 p
 Ljudproduktionsteknik 1  100 p
 Ljus- och bildproduktionsteknik 1 100 p
 Svenska 2 100 p
 (alt. Sv som andraspråk 2)

El- och energiprogrammet 2500 p
Alla läser Välj en inriktning Programfördjupning El- och energiprogrammet 800 p

Marcus – åk 2 på 
EE-eventteknik

Allt från skolmaten till 
arbetsmiljön och utbildningen 
håller god kvalitet
”
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KUNSKAP • UTVECKLING • LYCKA

Är du nyfiken på naturen och allt runtomkring dig och dessutom vill 
känna lyckan i att utforska? Naturvetenskapen hjälper dig att förstå 
och ta itu med komplexa frågor som rör naturen, människan och 
samhället. Genom ett samspel mellan teori och praktik utvecklar 
du din kunskap, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt 
samt förmågan att formulera och lösa matematiska och 
naturvetenskapliga problem.

INRIKTNING: NATURVETENSKAP 
På inriktning naturvetenskap fördjupar  
du dig framförallt inom de klassiska natur
vetenskapliga ämnena matematik, fysik, 
kemi och biologi. Du får också fördjupa 
dig i hur dessa ämnen på spännande sätt 
samspelar med varandra i verkligheten.
 
INRIKTNING: NATURVETENSKAP OCH 
SAMHÄLLE 
På denna inriktning breddar och för
djupar du dina kunskaper inom natur
vetenskapen samtidigt som du studerar 
samhällskunskap och geografi. Det ger 
dig en helhetsbild och fördjupad förstå
else av samspelet mellan natur, samhälle 
och teknik.

INRIKTNING: NATURVETENSKAP MED 
ESTETISK INRIKTNING - MUSIK 
Vill du utvecklas inom musik samtidigt 
som du studerar på naturvetenskapliga 
programmet? Musikundervisningen har 
pop/rockinriktning och vänder sig till 
dig som sjunger eller spelar gitarr, bas, 
piano eller trummor. Behörighetskrav: 
minst betyget C i musik från åk 9 samt 
genomfört inträdesprov. 

Programfördjupning: Matematik 
Här kan du fördjupa dig i matemati
kens möjligheter och få en inblick i den 
matematik man läser på högskolan. Du 
får bland annat läsa diskret matematik, 
strategier för matematisk problemlös
ning, funktionslära, integrationsmetoder, 
matriser och vektorer.

Programfördjupning: GIH-paket 
Här är hälsa, kost och fysiologi i fokus. 
Du studerar anatomi, lär dig om olika 
träningsmetoder och enklare rehabilite
ringsprogram samt hur man kan före
bygga skador.

Programfördjupning: Internationellt 
Förutom engelska på avancerad nivå får  
du här studera olika kulturers värdesystem, 
mänskliga rättigheter och hur interna
tionellt samarbete påverkar den politiska 
och ekonomiska utvecklingen i världen.

naturvetenskapsprogrammet

Vad är bäst med Östra?
Det bästa är lärarna. De är hjälpsamma och 
omtänksamma och vill verkligen att vi ska 
lära oss. Östra är en väldigt studieinriktad 
skola med ambitiösa elever och det 
motiverar en till att plugga.

Största skillnaden mot grundskolan?
Största skillnaden är tempot på studierna. 
Men man vänjer sig med den nya 
strukturen och tempot. Det är väldigt 
viktigt att kunna planera sin tid effektivt så 
att man har tid till både plugg och fritid.

Hur är arbetsmiljön på Östra?
Den är lugn och trygg. Det finns också tysta 
studierum i biblioteket om man vill ha extra 

tyst medan man pluggar utanför lektionstid. 
Eleverna är också villiga att jobba vilket 
skapar en fin stämning i gruppen där man 
kan ställa frågor och lära sig.

Varför rekommenderar du Östra?
Jag rekommenderar Östra till alla som vill 
ha en bra grund inför framtida studier och 
utvecklas. Man lär sig verkligen mycket och 
man lär sig också mycket om sig själv. 

Några råd inför gymnasievalet i åk 9?
Välj det program du tycker är intressant 
och som passar dig. Ta reda på vad som är 
viktigast för dig när du ska välja skola. Och 
oroa dig inte för mycket. Livet ger många 
möjligheter och ändrar riktning ibland.

Programfördjupning: Kriminalteknik 
Här blandas naturvetenskap med 
beteende vetenskap och ger en inblick i 
hur kriminaltekniskt arbete fungerar i 
verkligheten. Praktik blandas med teori 
när du får göra laborativa DNAanalyser 
och psykologiska profiler.

Programfördjupning: KTH-paket 
För dig som går ”Naturvetenskap och 
samhälle”, men som också vill bli behörig 
till högskolans civilingenjörsutbildningar 
genom mer studier i matematik och fysik.

NA
Karriärmöjligheter

Efter vidare studier kanske du arbetar 
som läkare, veterinär, biotekniker, 

ingenjör, medicintekniker, forskare, 
biolog, sjukgymnast, hälsokonsulent, 

samhällsvetare, journalist, lärare, 
musiker eller musikproducent.

Gymnasiegemen- 
samma ämnen 1150 p
Engelska 5-6 200 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1-3c  300 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1-3  300 p
(alt. Sv som andraspråk 1-3)

Programgem. ämnen 450 p
Biologi 1 100 p
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Naturvetenskap 400 p
Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p
Matematik 4 100 p

Naturvetenskap och samhälle* 300 p
Biologi 2 100 p
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p 

GIH-paket: Träningslära 1 100 p 
 Träningslära 2 100 p
Internationellt: Engelska 7 100 p 
 Internationella relationer 100 p
Kriminalteknik:  Psykologi 1-2 50 p+50 p 
 Kriminalteknik 100 p

Matematik:  Matematik 5 100 p 
 Matematik – specialisering 100 p

KTH-paket: Fysik 2 100 p 
 Matematik 4 100 p

Programfördjupning inr. Naturvetenskap och samhälle 200 p

Programfördjupningar Naturvetenskapsprogrammet 200 p

*Läser också Kemi 2 100 p

Naturvetenskap med estetisk inriktning: musik 600 p (inga programfördjupningar)
Ensemble 1-2 200 p
Instrument/sång 1 100 p

Musikproduktion 1 100 pKemi 2  100 p
Biologi 2  100 p

Naturvetenskapsprogrammet 2500 p
Alla läser Välj en inriktning Programfördjupning inr. Naturvetenskap 200 p

Leman – åk 2  
på NA-sam

Jag rekommenderar Östra till alla 
som vill ha en bra grund inför 
framtida studier och utvecklas.
”
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KREATIVITET • OMVÄRLD • MÄNNISKA

Vill du fördjupa dig i människan och dess omvärld och samtidigt 
utveckla din kreativitet? Inom samhällsvetenskapen är människan 
i centrum. Socialt entreprenörskap är ett av inslagen med syfte 
att skapa engagemang och nytänkande. På samhällsprogrammet 
utvecklas din förmåga att tolka, förstå och förklara människors 
beteenden och företeelser i samhället. Kritiskt tänkande och ett 
samhällsvetenskapligt arbetssätt är viktiga examensmål.

INRIKTNING: BETEENDEVETENSKAP 
Tycker du om att studera människors 
 beteende? Här får du kunskaper om 
männi skans utveckling, vad som formar 
och påverkar oss både som individer och  
i samspel med andra. Du lär dig olika per
spektiv och förklaringsmodeller som ger 
dig en större förståelse för människors  
agerande och inte minst ditt eget.

INRIKTNING: MEDIER, INFORMATION 
OCH KOMMUNIKATION 
Tycker du om att skriva och arbeta 
med text, bild och olika medier? Vi tar 
utgångspunkt från ungdomars medie
användning och använder oss av det i 
undervisningen där praktiska övningar i 
bild, text och ljud varvas med teoretiska 
kunskaper. Du får kunskap om olika sätt 
att kommunicera i det moderna samhället, 
hur man förmedlar ett budskap effektivt 
och hur media kan påverka medbor garna 
och deras omvärldsuppfattning.

INRIKTNING: SAMHÄLLSVETENSKAP 
Tycker du om att problematisera och  
diskutera samhällsfrågor? Här får du för
djupa dig i olika samhällssystem, kulturer, 
religioner och människans skiftande 
livsvillkor. Du lär dig också att tolka och 
förklara företeelser och sammanhang i 
samhället utifrån ett historiskt såväl som 
nutida perspektiv.

INRIKTNING: SAMHÄLLSVETENSKAP 
MED ESTETISK INRIKTNING - MUSIK 
Vill du utvecklas inom musik samtidigt 
som du studerar på samhällsvetenskapliga 
programmet? Musikundervisningen har 

pop/rockinriktning och vänder sig till 
dig som sjunger eller spelar gitarr, bas, 
piano eller trummor. Behörighetskrav: 
minst betyget C i musik från åk 9 samt 
genomfört inträdesprov. 

Programfördjupning: Internationellt 
Förutom engelska på avancerad nivå får 
du här studera olika kulturers värde
system, mänskliga rättigheter och hur  
internationellt samarbete påverkar den 
politiska och ekonomiska utvecklingen  
i världen.

Programfördjupning: Juridik & 
kriminologi
Här lär du dig hur skyddet av de mänskliga 
rättigheterna fungerar i Sverige och interna
tionellt. Du får även lära dig om våra grund
lagar, om EUrätt, om olika synsätt på brott 
och straff och hur det går till i en rättegång.

samhällsvetenskapsprogrammet

Några råd inför gymnasievalet i åk 9?
Välj något du känner passar dig. Var 
realis tisk, om du inte är ett mattesnille 
så kanske natur inte passar dig även om 
dina föräldrar tycker det/dina kompisar 
ska gå det.

Varför valde du Östra?
När jag besökte skolan fick jag intrycket 
av elever, lärare och rektor att detta var en 
seriös skola och sen var ju själva skolan 
väldigt fin. Jag är väldigt musikintresserad 
och upptäckte att det fanns möjlighet att 
läsa en kombination av samhälle och estet, 
så då blev Östra det självklara valet.

Hur är lärarna?
Lärarna är väldigt bra. Både på att lära ut 
och socialt utanför klassrummet. De är 
väldigt förstående och villiga att hjälpa 
till. De vill alltid elevens bästa och att så 
många som möjligt ska nå toppen.

Hur är stämningen på skolan?
Stämningen är väldigt bra. Alla är 
väldigt trevliga och alla pratar med alla. 
Ibland kommer till och med rektorn och 
konverserar med eleverna vilket skapar 
en trygghet. Jag är kompis med folk från 
alla linjer och även äldre på skolan vilket 
också skapar en trygghet.

Programfördjupning: Pedagogik & 
Ledarskap 
Lär dig om människors lärande, utveckling 
och socialisation i olika sammanhang. Vad 
ledarskap är, ledarskap ur olika perspektiv 
samt hur individer och grupper påverkar 
och påverkas av ledaren. Fördjupningen 
har tydligt fokus på kommunikation, 
konflikt och konflikthantering.

Programfördjupning: Socialt 
företagande 
Här är fokus kommunikation, metod och 
analys av marknadsföring och marknads
information. Andra inslag är lagar, etik och 
hållbar utveckling kopplat till marknads
föring. Viktiga faktorer för affärs utveckling 
är ytterligare ett inslag.

SA
Karriärmöjligheter

Efter vidare studier kanske du jobbar 
som journalist, lärare, statsvetare, polis, 
art director, copywriter, jurist/advokat, 

säljare, human resources manager, 
marknadsförare, socionom, psykolog, 

musiker eller musikproducent.

Gymnasiegemen- 
samma ämnen 1150 p
Engelska 5-6 200 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1-2b 200 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1-3 300 p
(alt. Sv som andraspråk 1-3)

Programgem. ämnen 300 p
Filosofi 1 50 p
Psykologi 1 50 p
Moderna språk 200 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Samhällsvetenskap* 450 p
Geografi 1 100 p
Historia 2 100 p
Religionskunskap 2 50 p
Samhällskunskap 2-3 200 p

Medier, information 
och kommunikation** 350 p
Journalistik, reklam och information 1 100 p
Medieproduktion 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1 100 p
Psykologi 2 50 p

Beteendevetenskap* 450 p
Kommunikation  100 p
Ledarskap och organisation 100 p
Psykologi 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p

Samhällsvetenskap med estetisk inriktning musik: 750 p (inga programfördjupningar)
Samhällskunskap 2-3 200 p
Historia 2 100 p

Religion 2 50 p
Instrument/sång 1 100 p

Musikproduktion 1 100 p
Ensemble 1-2 200 p

*Läser också Digitalt skapande 1 100 p. **Läser också Digitalt skapande 1 100 p samt Samhällskunskap 2 100 p.

Internationellt: Internationella relationer 100 p 
 Engelska 7 100 p
Juridik & kriminologi: Kriminologi 100 p 
 Rätten och samhället 100 p
Pedagogik & ledarskap: Pedagogisk ledarskap 100 p 
 Lärande och utveckling 100 p
Socialt företagande: Entreprenörskap 100 p 
 Marknadskommunikation 100 p

Samhällsvetenskapsprogrammet 2500 p
Alla läser Välj en inriktning Programfördjupningar Samhällsvetenskapsprogr. 200 p

Wilmer – åk 2 
på SA-estet

Lärarna vill att så många som 
möjligt ska nå toppen.”
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PROFESSIONALISM • INNOVATION • NYFIKENHET

Teknikprogrammet är en bred teoretisk utbildning. Med hjälp av 
en bra grund i de naturvetenskapliga ämnena får du undersöka 
teknikens roll och påverkan i samhället. Elever som söker till 
teknikprogrammet är ofta fulla av idéer och har en naturlig 
nyfikenhet på nyheter och utveckling, vilket är en förutsättning för 
att kunna arbeta med innovation på olika plan. Detta tar vi till vara 
på genom att eleverna använder sina idéer på ett professionellt sätt 
då vi arbetar med moderna metoder och arbetssätt.

INRIKTNING: INFORMATIONS- OCH 
MEDIETEKNIK 
Vill du utveckla din kreativitet såväl som 
din praktiska och teoretiska kunskap 
inom datorämnena? Inriktningen passar 
dig som är intresserad av webbdesign, 
multimedia och pcdatorer. På Östra kan 
du läsa matematik i högt tempo. Du har då 
möjlighet att läsa avancerade matematik
kurser i åk 3 som ger meritpoäng till 
universitet/högskolan.

INRIKTNING: TEKNIKVETENSKAP 
Här får du fördjupade teoretiska kunskaper 
inom teknik, matematik och fysik och 
behörighet att läsa vidare till bl.a. civilin
genjör. Du kommer också lära dig olika 
arbetsmetoder inom teknik vetenskap 
och får prova på t ex modellering och 
simulering.

INRIKTNING: TEKNIKVETENSKAP MED 
ESTETISK INRIKTNING – MUSIK 
Vill du utvecklas inom musik samtidigt 
som du studerar på teknik programmet? 
Musikundervisningen har pop/rock 
inriktning och vänder sig till dig som 
sjunger eller spelar gitarr, bas, piano eller 
trummor. Behörighetskrav: minst betyget 
C i musik från åk 9 samt genomfört 
inträdesprov. 

Programfördjupning: KTH-paket 
För dig som går ”Informations och medie
teknik”, men som också vill bli behörig till 
högskolans civilingenjörsutbildningar 
genom mer studier i matematik och fysik.

Programfördjupning: Medieteknik 
Här får du som läser ”Informations och 

medieteknik” lära dig mer om olika  
programmeringsspråk och teorier. Du 
kommer vidare att designa gränssnitt 
till appar och internet och andra medie
kanaler – allt från layout och färger till  
användarvänlig navigation.

Programfördjupning: Kriminalteknik 
Här blandas naturvetenskap med 
beteende vetenskap och ger en inblick i 
hur kriminaltekniskt arbete fungerar i 
verkligheten. Praktik blandas med teori 
när du får göra laborativa DNAanalyser 
och psykologiska profiler.

Programfördjupning: Matematik 
Här kan du fördjupa dig i matematikens 
möjligheter och få en inblick i den  
matematik man läser på högskolan. Du 
får bland annat läsa diskret matematik, 
strategier för matematisk problemlösning, 

teknikprogrammet

funktionslära, integrationsmetoder, 
matriser och vektorer. Observera att det 
skiljer en kurs mellan inriktningarna på 
TE (se tabell till höger).

Programfördjupning: Informations- 
och medieteknik 
Om du läser inriktning teknikvetenskap 
och är nyfiken på att lära dig grunderna 
inom programmering och webb så är det 
här en bra fördjupning.

TE
Karriärmöjligheter

Efter vidare studier kanske du arbetar 
som ingenjör, arkitekt, art director, 

kriminaltekniker, datatekniker, 
industridesigner, dataspelsutvecklare, 

systemvetare, webbdesigner, 
sales engineer, sjukhustekniker, 
miljöingenjör, fysiker, musiker, 

mjukvarudesigner, forskare, eller 
musikproducent.

Gymnasieingenjörsexamen på TE4 
är en väg till jobb i databranschen. Du 
kan gå ett års påbyggnad efter TE-
programmet på Östra. Vi samarbetar 
med flera företag, KTH och Addskills 
datakonsulter. TE4 ger dig kunskaperna 
som näringslivet efterfrågar.

Gymnasiegemen- 
samma ämnen 1100 p
Engelska 5-6 200 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1-3c  300 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1-3  300 p 
(alt. Sv som andraspråk 1-3)

Programgem. ämnen 400 p
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Teknik 1 150 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Informations- och medieteknik* 300 p
Datorteknik 1a 100 p
Programmering 1 100 p
Webbutveckling 1 100 p

Teknikvetenskap* 300 p
Fysik 2 100 p
Matematik 4 100 p
Teknik 2 100 p

*Läser också Digitalt skapande 1 100 p. ** Inr. IN läser Matematik 4 100 p och inr. TE läser Entreprenörskap 100 p.

Teknikvetenskap med estetisk inriktning musik: 700 p (inga programfördjupningar)

Kriminalteknik: Kemi 2 100 p 
 Kriminalteknik 100 p 
 Psykologi 1-2 50-50 p

Matematik: Matematik 5 100 p 
 Matematik – specialisering 100 p 
 ** Se nedan  100 p

Programfördjupning Teknikprogrammet 300 p

KTH-paket: Fysik 2 100 p 
 Matematik 4  100 p 
 Entreprenörskap  100 p

Medieteknik:  Gränssnittsdesign 100 p 
 Webbserverprogrammering 1  100 p 
 Entreprenörskap  100 p

Programfördjupningar inr. Informations- och medieteknik 300 p

Teknikprogrammet 2500 p
Alla läser Välj en inriktning

Informations- och Programmering 1  100 p 
medieteknik: Webbutveckling 1  100 p 
 Entreprenörskap  100 p

Programfördjupningar inr. Teknikvetenskap 300 p

Teknik 2 100 p
Fysik 2 100 p

Matematik 4 100 p
Instrument/sång 1 100 p 

Musikproduktion 1 100 p
Ensemble 1-2 200 p

Beskriv Östra kortfattat!
Östra är en skola med fina och öppna 
lokaler och med trevliga personer, bra 
stämning och en riktigt bra kafeteria.

Vad hade du velat veta innan du 
började gymnasiet?
Jag önskar att jag inte hade stressat så 
mycket över hur det skulle bli. I åk 1 är 
kurserna väldigt lika grundskolan men 
i högre tempo. Så länge man har en 
pluggstrategi som fungerar så kommer 
det gå bra. 

Vad är största skillnaden mot 
grundskolan?
Den största skillnaden för mig har varit 
att jag har mycket mer frihet att göra det 
jag känner för på gymnasiet. Det gillar jag. 
Och sen har jag lektioner på svenska  
– det hade jag inte innan.

Varför valde du Östra?
Mina vänner rekommenderade skolan och 
på öppet hus kände jag att Östra passade 
mig. Jag klickade med eleverna här och det 
var en bra stämning på skolan.

Lovisa – åk 2 på 
TE-teknik

Jag kände att jag klickade med 
eleverna som går här och att det 
var en bra stämning på skolan.
”
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På Östra
På Östra erbjuder vi elevfriskvård. Vi är 
unika med det upplägget och väldigt stolta 
över att kunna erbjuda minst ett pass per 
vecka. Under vissa tillfällen kombineras 
elevfriskvården med personalfriskvården, 
vilket stärker ”vikänslan” på skolan. Att få 
chansen att röra på sig i så stor utsträck
ning som möjligt ger eleverna de bästa för
utsättningarna för fysisk och psykisk hälsa 
och ger även bättre förutsättningar för 
ökad inlärning och stressreducering. Elev
friskvården riktar sig till alla. Vi arbetar 
med stor variation och eleverna är delaktiga 
i upplägget. Exempel på aktiviteter kan 
vara yoga, cirkelfys, boxercise, styrketrä
ning, zumba, konditionsträning, bollspel, 
racketspel och dansinspirerad träning.

Redan år 2005 startade vi med UF – Ung Företagsamhet på Östra gymnasiet. 
Inom UF får eleverna omsätta teori och idéer i praktiken genom att starta och 
driva ett eget företag. I processen ingår det att ta fram en produkt (vara/tjänst) 
som sedan utvecklas och marknadsförs. För att få startkapital får man lära sig 
att locka investerare och att marknadsföra sitt företag på event och mässor. I 
slutet av året får man sedan avveckla och utvärdera sitt företag.

Läsåret 202021 var ett spännande och framgångsrikt UFår för företag från 
Östra. Clean To Go UF vann pris för årets bästa produkt och vann inte mindre 
en två olika priser för ”årets affärsplan”. Och Uniqo UF blev årets ekologiskt 
hållbara UFföretag och årets hantverkare.

Östra gymnasiet är en skola där lunchen är en viktig punkt på dagen. Varje 
dag serveras en huvudrätt, vegetarisk rätt, en stor salladsbuffé, fil och flingor 
samt dagens soppa. Ibland serveras det också hembakat bröd som bakas på 
skolan. Vi har också satsat på att skolans café ska vara mer hälsoinriktat, en 
satsning som har varit populär hos eleverna.

Om eleverna äter bra så orkar de mer under skoldagen, därför satsar vi på 
bra och näringsrik mat. 85 % av all mat tillagas från grunden i skolans kök och 
minst 50 % av maten är KRAVmärkt. En dag i veckan tillagar och serverar vi 
färsk fisk på skolan, vilket är populärt bland skolans elever och personal.

Östras kreativa kök 
– lagar minst 85% från grunden

UF på Östra
Party Louder UF från Östra som 

deltog i skol-SM i UF våren 2019

Elevfriskvård

Aktiviteter

Om man är medlem i SkolIF på Östra 
gymnasiet får man tillgång till skolans 
stora idrottshall, aerobicssal, klättervägg, 
gym och konditionsrum. Medlemskapet 
kostar 100 kr/läsår och det är populärt 
att gå med.

Musikföreningen Notes drivs av elever 
på Östra gymnasiet. Föreningen är till för 
alla elever som är musikintresserade – 
oavsett vilket program och vilken inrikt
ning de går. Flera gånger per år anordnar 
man konserter/musikkvällar där även 
allmänheten är välkommen.

Konserter
Under läsåret anordnas ett stort antal 
konserter på skolan, vilket är ett mycket 
uppskattat inslag i verksamheten. Det är 
bland annat lunchkonserter med musik
eleverna och livecaféer på kvällstid som 
arrangeras av musikföreningen Notes. 
Årets höjdpunkt är EAST night i maj   
en helkväll med flera akter från skolan. 
Allt i samarbete med eventelever från 
skolans el och energiprogram.

Musikföreningen Notes

Resor
Resor kopplade till undervisningen har 
varit ett återkommande inslag på Östra 
gymnasiet de senaste åren. Året innan 
pandemin hade Östra elever och lärare 
som åkte till Brighton, Malaga, Bryssel 
och Vemdalen med olika undervisnings
grupper. Dessutom genomfördes ett antal 
större studieresor.

Det finns inga garantier att man som 
elev får möjlighet att resa iväg, men vi gör 
vårt bästa för att så många som möjligt 
ska kunna få genomföra resor.

Som en del av undervisningen 
förekommer det under året en del 
schemabrytande events som är 
mycket uppskattade av både elever 
och personal. Nedan kan du läsa mer 
om några av de events som vi har 
varje år.

Entreprenörsmässa
Varje år har skolans UFelever en mässa 
där de får presentera och sälja sina pro
dukter till personal och övriga elever på 
skolan – roligt och intressant att se vilka 
fantastiska affärsidéer det finns!

Danstävling
Som avslutning på hösten har vi en 
danstävling där man kan tävla både 
i pardans (bugg) och i showdans i 
grupper. Eventet är ett av de mest 
uppskattade under läsåret både för 
deltagare och för publik.

Konstutställningar
Östra gymnasiet är Huddinge kommuns 
största konsthall. Konstutställningarna 
är inte del av undervisningen, men 
bidrar till en stimulerande miljö i 
skolan.

Events under året Volleybollturnering
Under vårterminen är det dags för den 
årliga volleybollturneringen. Självklart 
har även lärarna ett lag och eleverna 
kämpar hårt för att kunna vinna över 
lärarlaget.

Nobeldagen
Genomförs med anknytning till Nobel
dagen i december och har en tydlig 
koppling till det program man går på. 
Dagen kan bestå av föreläsningar och 
projekt av olika slag och den verkliga 
höjdpunkten på dagen är när lärarna 
serverar glass till samtliga elever.

Övriga tävlingar, stipendier och 
happenings
• Skol-SM i juridik
• Skol-DM i diverse sporter
• Schackturnering
• Bokcirkel
• Dikttävling (alla hjärtans dag)
• Innovationstävling TE-programmet
• Kemiolympiad
• Killer games 
• Lingua Viva-priset (för språk)
• Lock-in 
• Påskäggsmålning
•  Stipendium för bästa betyg och 

gymnasiearbete (åk 3)

Många skollag eller andra elev grupper 
kommer till på elevinitiativ, vilket vi 
tycker är jättekul. Vi har haft lag i bl.a. 
fotboll, innebandy, basket och pingis och 
flera av dessa har deltagit med framgång 
i skolDM.

Skol-IF
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Mässor
14 oktober (Gymnasiedagen i Huddinge)
2527 november (Digitala gymnasiemässan)

Informationskvällar
Torsdag 18 november klockan 19:00  
 på plats i skolan*
Onsdag 1 december klockan 19:00  
 på plats i skolan*
Tisdag 7 december klockan 19:00  
 på plats i skolan*
Tisdag 18 januari klockan 19:00  
 på plats i skolan*
Torsdag 3 februari klockan 19:00  
 på plats i skolan*
Torsdag 10 februari klockan 1819  
 digitalt (OBS)

Östra live dagtid
Fredag 28 januari (kl 911)*
Fredag 22 april (kl 1315)*

*Fysiskt möte, på plats i skolan, med reser
vation för ändrade restriktioner på grund av 
pandemin. Informationen uppdateras vid 
behov på www.huddinge.se/ostragymnasiet

Inträdesprov
För dig som sökt musikinriktningen på  
EK, NA, SA eller TE:
89 mars och 2 juni

Ansökan och antagning
Exakta datum för sista ansökningsdag,  
datum för omvalsperiod samt antagnings
besked kommer att anges på Gymnasie 
antagningens webb under hösten:
www.gymnasieantagningen.storsthlm.se

Östra gymnasiet, Kvartettvägen 2–6, 142 63 Trångsund
Expedition: 08-535 361 40
huddinge.se/ostragymnasiet | ostragymnasiet@huddinge.se

Östra gymnasiet,  Huddinge

ostragymnasiet
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Andra sätt att besöka oss:
•  Elev för en dag – följ med en dag på det program 

du är intresserad av
• Rundvandring på plats i skolan under dagtid
•  Walk and talk-rundvandring (på plats eller digitalt) 

under dagtid
 
Intresseanmälan för dessa besök gör du lättast på vår 
webb: www.huddinge.se/ostragymnasiet eller genom 
att ringa 08-535 361 55


