Väsby Nya
Gymnasium

Vi har
flera idrottsprofiler!
NIU: simning och triathlon
LIU: fotboll, innebandy och
hockey

9 anledningar att välja Väsby Nya Gymnasium
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Lärare
100 % av skolans lärare är
legitimerade.

Lokaler
Skola med öppna och ljusa lokaler. I skolan
finns gym, dansstudio och multihall.

Lunch
Lunch lagas i vårt kök och varje dag kan du
välja mellan flera maträtter.

Elevhälsoteam
Det finns ett stort elevhälsoteam bestående
av heltidsmentorer, speciallärare, kurator, skolsköterska, studievägledare, socialpedagog och
psykolog.

Gemenskap
Liten och personlig skola där varje elev
syns och är en del av gemenskapen.

Heltidsmentorer
På skolan finns heltidsmentorer som stöttar
dig under din studietid.

Samarbeten
Samarbeten med universitet,
högskolor, företag och idrottsföreningar.

Egen dator/chromebook
Skolans lärare ligger långt fram när det
gäller digitalisering. Varje elev har en dator/
chromebook och varje sal är utrustad med
projektor.

Idrottsprofiler
På skolan finns idrottsprofiler där du
kan kombinera dina gymnasiestudier med
en elitsatsning på din idrott.

Grattis, till dig
som väljer
Väsby Nya gymnasium!
Hos oss får du de förutsättningar som du behöver
för att lyckas med dina studier i kombination med
de krav vi ställer på dig. Vi har lång erfarenhet
och ska hjälpa dig att nå dina mål så att du kan
stå rustad inför framtidens utmaningar. Hos oss
kommer du att träffa legitimerade och ämneskunniga lärare och vi har många förstelärare på
skolan.
Våra elever på naturvetenskapsprogrammet
erbjuds en mycket högkvalitativ undervisning
och kommer väl rustade till universitetet. Bland
annat så får de möjligheten att göra en forskningsresa i åk 3, som en del i deras gymnasiearbete.
I samarbete med olika idrottsföreningar har vi två
nationella idrottsutbildningar (NIU) i simning
och triathlon. Vi erbjuder även lokala idrottsutbildningar (LIU) i ishockey, fotboll och
innebandy. Ditt schema anpassas efter dina
för- och eftermiddagsträningar. Dina tränare,
tillsammans med dina övriga lärare på skolan,
arbetar för att du ska kunna kombinera din
elitsatsning och dina studier.
Vårt engagemang och vår passion för lärande
kan aldrig ersätta din egen arbetsinsats. Vi vill
att du ska lyckas, men vi kan inte vilja åt dig.
Det är din arbetsinsats som avgör hur framgångsrik du kommer att bli på gymnasiet och i framtiden. På VNG händer många intressanta saker
och vill du vara en del av allt detta spännande,
så ska du absolut välja oss.
Välkommen till oss!
Homar Kadir
Rektor Väsby Nya Gymnasium (VNG)

Våra program
Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet
Inriktning juridik/kriminologi
Inriktning ekonomi

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning beteendevetenskap/kriminologi
Inriktning samhällskunskap/kriminologi

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning naturvetenskap
Inriktning naturvetenskap och samhälle

Teknikprogrammet
Inriktning information och medieteknik

Nationell idrottsutbildning
Inriktning simning och triathlon. Möjligt att
kombinera med något av våra teoretiskaprogram.

Lokal idrottsutbildning
Inriktning fotboll, innebandy eller hockey.
Möjligt att kombinera med något av våra
teoretiskaprogram.

Introduktionsprogram

På alla våra
program väljer du
inriktning inför
åk 2
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EKO N O M I

100 %
legitimerade
lärare

EKO N O M I PRO G R AM M E T
Inriktningar
• Ekonomi
• Juridik/kriminologi

Poängplan

År 1

År 2

År 3

Gymnasiegemensamma ämnen

Lös juridiska problem eller
starta eget företag
Är du intresserad av samhällsfrågor, att få lära
dig grunderna i bokföring, marknadsföring,
juridiska problem eller har en dröm om att
någon gång starta eget företag?
Är du intresserad av bakomliggande orsaker
till kriminalitet? På vår nya kriminologiprofil
får du bland annat en inblick i hur man kan
förklara kriminalitet, och varför man blir
kriminell, med hjälp av psykologiska och
sociologiska teorier.
Diplomerad gymnasieekonom
När du avslutar din utbildning hos oss kan
du bli diplomerad gymnasiekonom. Diplomeringen innebär att du under utbildningen har
uppnått ett antal kompetenser som förbereder
dig för ett arbetsliv inom ekonomi. Detta kan
ge dig möjlighet till ett jobb inom ekonomi
efter studenten samtidigt som du har gått ett
högskoleförberedande program.
Inriktning ekonomi
Inom ekonomi får du läsa företagsekonomi 2,
matematik 3 och entreprenörskap och företagande. Kurserna, företagsekonomi-specialisering, ledarskap och organisation, ingår som
programfördjupningar. Du väljer själv om
du vill lägga till fördjupningskurs inom marknadsföring eller redovisning.
Inriktning juridik/kriminologi
På denna inriktning får du studera kriminologi
ur olika perspektiv. Inom juridik får du läsa
filosofi, affärsjuridik, rätten & samhället samt
psykologi 2a. Kurserna retorik, engelska 7 och
humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering ingår som programfördjupningar. I
juridikinriktningen kommer du få möjligheten
att samarbeta med nordiska juristakademien
och vara med i skol SM i juridik.

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

Programgemensamma karaktärsämnen
Företagsekonomi 1
Moderna språk
Privatjuridik
Psykologi 1

100
100
100
50

Inriktning ekonomi
100

Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
Redovisning eller marknadsföring
Företagsekonomi specialisering
Ledarskap och organisation

100
100
100
100
100

Inriktning juridik/kriminologi
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Filosofi
Psykologi 2a
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering/kriminologi
Sociologi eller engelska 7
Retorik

100
100

Individuellt val
Gymnasiearbete

100

50
50
100
100
100
100
100
800

850

850

Med reservation för ändringar.

• Fördjupa dig i kriminologi på
juridikinriktningen.
• Driva eget företag i åk 3, med
organisationen Ung Företagsamhet.
• Möjlighet att bli diplomerad
gymnasieekonom.
• Du väljer inriktning inför åk 2.
• Nära samarbete med näringslivet.
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SAM HÄL LS V E T EN S K A PSROG R A M M E T
Inriktningar
• Samhällsvetenskap/kriminologi
• Beteendevetenskap/kriminologi

Poängplan

År 1

År 2

År 3

Gymnasiegemensamma ämnen

Samhällsfrågor och
människors utveckling
Är du intresserad av samhällsfrågor, historia,
ekonomi, kriminologi eller språk? Tycker du
om att diskutera, ifrågasätta och analysera?
Samhällsprogrammet ger dig stor valfrihet
vad gäller din framtid. Programmet är
högskoleförberedande och de ämnen som
ingår knyter an till det samhällsvetenskapliga
området. Efter utbildningen kan du läsa
vidare till exempelvis: jurist, informatör,
personalvetare, psykolog, socionom, journalist, ekonom eller lärare.
På samhällsprogrammet kommer du att studera
de svåra internationella konflikterna, undersöka
vad som förändrar människors villkor och lära
dig mer om hur det mänskliga psyket fungerar.
Inriktning samhällsvetenskap
I inriktningen samhällsvetenskap får du lära
dig om människors livsvillkor och hur samhället fungerar, både i Sverige och utomlands.
Du kommer att få bredda och fördjupa dig
inom olika samhällsfrågor och får lära dig att
se på problem ur olika perspektiv. I inriktningen ingår fördjupningskurser som historia
2, religion 2, geografi samt internationella
relationer.
Inriktning beteendevetenskap
I inriktningen beteendevetenskap ligger fokus
på individen och gruppen. Du som elev får en
fördjupad förståelse för människors agerande
som individer, samt som deltagare i grupper,
organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger dig även kunskaper om
kommunikation, lärande och ledarskap samt
att få tillämpa metoder som används inom
samhällsvetenskapen. I inriktningen ingår
fördjupningskurserna psykologi 2, sociologi,
kommunikation, ledarskap och organisation.
Fördjupning kriminologi
Kriminologi är ett fördjupningsområde som
vi arbetar med i årskurs 3 och som vi också
kopplar till gymnasiearbetet. Vi lär oss om hur
ett kriminellt beteende skapas, vilka effekter det
har på individer, grupper och samhället och
hur olika delar av samhället arbetar för att
komma till rätta med detta.

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma karaktärsämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

50
100

100
50

Inriktning samhällsvetenskap/
kriminologi
100

Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Etnicitet och kulturmöten
Internationella relationer
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering/kriminologi

100
50
100
100
100
100
100

Inriktning beteendevetenskap/kriminologi
Kommunikation
Ledarskap och organisation
Samhällskunskap 2
Sociologi
Psykologi 2a
Etnicitet och kulturmöten
Samhällskunskap 3
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering/kriminologi

100

Individuella val
Gymnasiearbete

100

100
100
100
50
100
100
100
100
100
800

850

850

Med reservation för ändringar.

• Du väljer inriktning inför åk 2.
• Fördjupa dig i kriminologi.
• FN:rollspel
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SAMHÄ L L E

Stort
elevhälsoteam

N ATU R

Samarbete
med
universitet

N AT U RV E T EN S K AP SP ROG R A M M E T
Inriktningar
• Naturvetenskap
• Naturvetenskap och samhälle

Kritiskt tänkande och logiska
förklaringar
Om du tycker om att lösa logiska problem,
fundera över hur naturen fungerar eller
drömmer om att utveckla framtidens behandling mot cancer är naturvetenskapsprogrammet rätt för dig. Programmet är högskole
förberedande och ger dig en gedigen grund för
fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Genom programmets bredd
och möjlighet till fördjupning inom många olika
områden får du även behörighet till de flesta
andra högskoleutbildningar.
Inriktning naturvetenskap
Inom inriktningen naturvetenskap får du läsa
fördjupningskurser inom biologi, fysik och kemi.
Matematik 5 och naturvetenskaplig specialisering ligger som en programfördjupning. Naturklasserna genomför en forskningsresa i samband
med gymnasiearbetet i åk 3. Vi samarbetar
både med Stockholms universitet och Uppsala
universitet. Målet är att varje år erbjuda eleverna
ett gymnasiearbete med praktiska studier kopplat
till aktuell forskning.
Inriktning naturvetenskap och samhälle
Du får läsa geografi, samhällskunskap 2 samt
biologi 2. Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering ligger som en programfördjupning och är en kurs som du delvis läser tillsammans med gymnasiearbetet. Inriktningen passar
dig som söker en större bredd inför fortsatta
studier.

Poängplan

År 1

År 2

År 3

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma karaktärsämnen
Biologi 1
Fysik 1
Kemi 1
Moderna språk

100
150
100
100

Inriktning naturvetenskap
100
100

Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4
Naturvetenskaplig specialisering
Matematik 5

100
100
100
100

Inriktning naturvetenskap och samhälle
100
100
100
100

Biologi 2
Geografi
Samhällsvetenskap 2
Naturvetenskaplig specialisering
Filosofi 1
Psykologi 1
Miljö och hållbar utveckling

50
50
100

Individuellt val
Gymnasiearbete

100

100
800

850

Med reservation för ändringar.

• Naturklasserna i åk 3 genomför
en forskningsresa i samarbete med
olika universitet.
• Du väljer inriktning inför åk 2.
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100

850

TEK N IKP RO G R A M M E T
Inriktning
• Informations- och medieteknik

Allt om datorer och
teknikutveckling
Vill du programmera spel och påverka
framtidens spelutveckling? Eller vill du lära
dig mer om 3D-ritning, mjukvaruutveckling
eller webbdesign? Teknikprogrammet passar
dig som är logisk, kreativ, webbdesignintresserad och nyfiken på teknikens roll i samhället. Hos oss lär du dig bland annat C#,
PHP, JavaScript och SQL - programmering.
Med C Sharp programmering, Unity, rit och
bildprogram kommer du skapa egen spelkaraktär och egna spel.
Inriktningen informations- och medieteknik är
högskoleförberedande, men kan samtidigt ge
dig möjligheter till arbete direkt efter gymnasiet. Den ger dig förutsättningar för vidare studier, till bland annat ingenjör, systemutvecklare
eller programmerare.
Programfördjupningar
Inom ramen för programfördjupningarna
kan du välja ett av två alternativ:
Ingenjörsspåret
Förutom en spännande teknisk utbildning
får du en gedigen grund inom matematik,
teknik, fysik och kemi. Inriktningen innehåller
kurserna matematik 4, matematik 5 och fysik
2. Detta val av programfördjupningar ger dig
den särskilda behörighet som krävs för att läsa
vidare till civilingenjör eller högskoleingenjör.
Programmeringsspåret med fokus på
spelutveckling
Innehåller kurserna webbserverprogrammering
1 och 2 samt cad 1 och cad 2. Detta blir en mer
praktisk inriktning av programmet och passar
dig som vill programmera spel och påverka
framtidens spelutveckling.

År 1

Poängplan

År 2

År 3

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma karaktärsämnen
Fysik 1
Kemi 1
Teknik 1

150
100
150

Kurser gemensamma för inriktningen
Dator och nätverksteknik
Programmering 1
Webbutveckling 1

100
100
100

Ingenjörsspåret
100
100

Fysik 2
Matematik 5
Matematik 4
Programmering 2

100
100

Programmeringsspåret/spelutveckling
50
50

Cad 1
Cad 2
Webbserverprogrammering 1
Webbserverprogrammering 2b
Programmering 2

100
100
100

Individuellt val
Gymnasiearbete
Med reservation för ändringar.

100

100
100

800

900

800

• Val av fördjupning inom ingenjörsspåret eller programmeringsspåret
görs inför åk 2.
• Fokus på spelutveckling.
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TEK N I K

Skolan ligger
långt fram
inom digitalisering

IDROTTSUTBILDNINGA R

IDROT T S U T BI L D NI N G A R

På skolan
finns heltidsmentorer

Nationell Inriktning (NIU)

Lokal Inriktning (LIU)

• Simning - Väsby simsällskap (VSS)

• Innebandy - Rotebro IS innebandyklubb (RIS IBK)

• Triathlon - Väsby SS Triathlon

• Hockey - Väsby IK hockeyklubb (VIK)
• Fotboll - Bollstanäs sportklubb (BSK)

NIU är en nationell idrottsutbildning, LIU är en lokal
idrottsutbildning. Vi på Väsby Nya Gymnasium kan
erbjuda flera olika sporter genom ett nära samarbete
med idrottsföreningar. Vill du ha en god utbildning
och samtidigt elitsatsa på din idrott så är NIU och
LIU på VNG ett bra val för dig.
Du kan gå nationell eller lokal idrottsutbildning samtidigt som du läser på något av våra teoretiska program
Ekonomiprogrammet (EK), Naturvetenskapsprogrammet (NA), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) eller
Teknikprogrammet (TE).

Hur kombinerar man sin gymnasieutbildning med sin elitsatsning?
• Schemaläggningen anpassas för möjlighet till träning 		
varje morgon, ca 07.00 – 09.15. 				
Frukost serveras innan skoldagen börjar.
• Tillgång till eget förvaringsutrymme och
pausrum på skolan.
• Du tränas av välutbildade tränare i föreningarna och
idrottslärare på skolan.
• Du får göra tester och har stor support från tränarna.
• Du har tillgång till skolläkare och sjukgymnast.
• Du får en klassmentor som är väl insatt i
dina studier och som har ett nära samarbete 			
med din idrottsmentor och teamansvarige.
• Du har tillgång till ytterligare träning under 			
skoltid på vårt välutrustade gym.

Kurser inom idrottsprofilen
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NIU

LIU

•

Tränings- och tävlingslära 1.

•

Idrottspecialisering 1 och 2.

•

Specialidrott 1, 2 och 3.

•

Träningslära 1.

•

Möjlighet att läsa gymnasiet
under 4 år.

IDROTTSUTBI LDNINGA R

Ansökan för idrottsutbildningar HT 2023
NIU
Ansök både via förbundets webbplats senast 2022-12-01 och via gymnasieantagningen senast
februari 2023.
• Simning - simforbundet.nu
• Triatlon - svensktriathlon.org

LIU
Intresseanmälan görs via vasbygymnasium.se. Ansökan till skolan via gymnasieantagningen senast
februari 2023. För mer information kontakta marten.storm@edu.upplandsvasby.se
• Innebandy
• Hockey
• Fotboll

19

18

9

Träffa oss på
öppet hus!
Klockan 18.00 - 19.30
29 november 2022
2 februari 2023
4 maj 2023
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Heltidsmentorer
På VNG arbetar Ranja, Michael och Amanuel
som heltidsmentorer. De arbetar i skolan
och träffar dig som elev under raster och
under mentorstider. Det är mentorerna som
bjuder in till utvecklingssamtal och de finns
tillgängliga för dig om du behöver stöd i dina
studier.

Moderna språk
Inom ramen för programfördjupning kan du välja
att lägga till moderna språk. Vi erbjuder tyska,
franska, spanska, italienska och arabiska.

Kom på en prova-på-dag
Vi ger dig möjlighet att prova att vara elev hos oss
för en dag. Anmäl intresse till vår studievägledare.

Du får en egen dator under studietiden
Alla våra rum är utrustade med trådlöst nätverk
och TV-skärmar. I klassrummen finns projektorer.

Individuella val
Inom ramen för det individuella valet har du
möjlighet att välja fördjupningskurser inom
matematik, engelska, naturkunskap och språk.
Vi erbjuder alltid någon kurs inom estetisk
verksamhet och entreprenörskap. Utifrån
dina intressen och önskemål erbjuder vi även
kurser inom exempelvis samhällsvetenskap,
juridik och företagsekonomi. I alla program
ingår individuella val med 200 poäng.

Föj oss i sociala medier!
@vasbynyagymnasium

Kontakta gärna vår studievägledare
Anders Götsén:
anders.gotsen@edu.upplandsvasby.se

facebook.com/Vasbynyagymnasium
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