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Gör dig redo  
att ta plats  
här i världen.
Mitt i stan öppnar Folkuniversitetets gymnasium  
i Trollhättan dörren till världens möjligheter. Dina vägval 
kan bygga på en diffus magkänsla, eller en glasklar bild av 
vad du vill. Oavsett vilket kan vi garantera att du lägger 
grunden för en framtid som kan ta dig vart som helst.

Möt  
världen 
i skolanGarvaregatan 13 | 461 30 Trollhättan | 0520-50 50 68

      trollhattansgymnasium          figit_thn
      figit.se



Du vet kanske inte exakt vad du vill bli ännu. Men vill du plugga 
vidare eller jobba utomlands så kan vi ge dig en extra skjuts ut i 
världen. Här är den internationella atmosfären påtaglig och delar 
av undervisningen sker på engelska. Det kan kännas lite ovant i 
början, men vi lovar att du vänjer dig snabbt.

Här får du och dina klasskamrater möjlighet att komma 
ut i världen. Oavsett program präglas undervisningen av ett 

internationellt perspektiv och på våra resor upplever vi 
tillsammans andra länders vardag, kultur och historia.

Som elev hos oss kan du även kostnadsfritt läsa in och 
ta det internationellt erkända Cambridgecertifikatet; 
ett språkdiplom som öppnar ännu fler dörrar för dig 
som funderar på att läsa vidare eller jobba utomlands.

Det här är en gymnasieskola där du får möjlighet 
att ta egna initiativ och utveckla din förmåga att 

arbeta självständigt mot uppsatta mål. Och eftersom 
Folkuniversitetet samverkar med Göteborgs universitet 

och Högskolan Väst kan du knappast få en mer högskole-
förberedande utbildning.

Välkommen att ta vara på alla dina möjligheter.

Vi ger  
grundläggande  
behörighet
Våra utbildningar är treåriga, 
kostnadsfria, studieförberedande 
och ger högskolebehörighet.

Vi är en friskola  
utan vinstkrav
Vårt gymnasium är en religiöst och 
politiskt obunden friskola, helt utan 
vinstintressen från aktiebolag eller 
andra privata ägare. Allt eventuellt 
överskott investeras i studieresor, 
lokaler, ny teknik, böcker och 
utbildningsmaterial.

Vi är en del av  
Folkuniversitetet
Vårt gymnasium är knutet till 
stiftelsen Folkuniversitetet  
som är en av Sveriges ledande 
utbildningsanordnare. 

Vi jobbar nära  
forskning och  
vetenskap
Vår skola är knuten till Göteborgs 
universitet, som är en av  
Folkuniversitetets stiftare. Vår 
undervisning baseras på aktuella 
forskningsresultat och framsteg 
inom universitetsvärlden.

Folkuniversitetets gymnasium erbjuder världens möjligheter mitt i 
Trollhättan. Vi är en skola i det lilla formatet som ger de bästa förut-
sättningarna för att lyckas med vidare studier och jobb – både i 
Sverige och utomlands.

figit.se



Oavsett vilket program  
du väljer ger vi dig en 

extra skjuts ut i världen. 

 Du får ett försprång
Vårt sätt att undervisa inspireras av universitetsvärlden och därför får eleverna 
på våra gymnasieskolor ett försprång till högskolestudier. Senaste året fick drygt 
96 procent av våra elever högskolebehörighet, men vårt mål är alltid 100 procent.

 Undervisning på engelska
Delar av undervisningen sker på engelska, oftast med lärare som har engelska 
som modersmål. Det kanske kan kännas lite ovant i början, men vi lovar dig  
att det snabbt blir den naturligaste saken i världen. 

 Studieresor utomlands 
Du använder dina växande språkkunskaper under våra skolresor.  
Tillsammans upplever vi andra länders vardag, kultur och historia.

 Cambridgecertifikatet utan kostnad
Alla våra elever erbjuds möjlighet att kostnadsfritt ta det internationellt erkända 
Cambridgecertifikatet. Språkdiplomet öppnar ännu fler dörrar för dig som 
funderar på att läsa vidare eller jobba utomlands. 

 Flera extra språkval 
Förutom att delar av undervisningen sker på engelska erbjuder vi självklart 
kurser i moderna språk på alla program. I mån av plats kan du dessutom delta  
i kvällskurser i bland annat japanska, kinesiska, italienska och ryska.

 Diplomerade yrkeskunskaper
Du som går vårt estiska program blir Diplomerad grafisk formgivare eller 
Diplomerad projektledare inom kulturområdet – kunskaper som ger dig ett 
försprång i yrkeslivet!

En internationell 
utbildningsmiljö. 



En skola
som gör skillnad

Öppet hus
Ett perfekt tillfälle att lära känna oss bättre och träffa 
lärare, rektorer och elever som berättar mer om skolan.

Lördag 14 november
Anmäl dig på vår hemsida.

Välkommen!

Ansökningsperioden startar i december 2020.  
Mer information hittar du på soktillgymnasiet.se

”Forskning, internationella  
perspektiv och hållbar  
utveckling är självklara  
inslag i alla våra utbildningar.”
EMMA DAHLSKOG
Rektor

Oavsett om du väljer att läsa ekonomi-, estet- eller 
samhällsprogrammet får du en utbildning som ger dig 
ett försprång till högskolan och förmågan att tänka 
kritiskt och förändra världen med hjälp av kunskap 
och vetenskap.

 Vi tror att du utvecklas bäst när du tillsammans 
med andra utför något på riktigt. Därför 

arbetar vi med frågor och utmaningar 
som betyder något. Och vad kan vara 

viktigare än din, samhällets och 
världens framtid?

Det spelar ingen roll om vi jobbar 
med globala eller lokala frågor – vi har 

alltid med oss ett socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt perspektiv i undervisningen. 

Till exempel i vårt FN-rollspel, som är en 
av årets stora händelser på skolan. Genom att 

ifrågasätta, analysera och diskutera vad som är 
hållbart på längre sikt lär du dig ett sätt att tänka som 
du alltid kommer att ha nytta av.

Efter dina tre år hos oss har du fått en universitetsnära 
utbildning som gör dig redo för världen. Och du har 
lagt en grund som kan ta dig vart som helst.

Läs mer på figit.se



|På vårt estetiska program med inriktning teater har vi tillgång till  

Stormen – vår fantastiska teaterlokal. Här utvecklar du tillsammans 

med våra film- och teaterlärare ditt skådespelarintresse i en kreativ miljö. Våra 

samarbeten med Novemberfestivalen, Skara skolscen och Folkteatern i Göteborg 

erbjuder också många inspirerande möjligheter. 

| Scenisk gestaltning, teaterteori och sceniskt karaktärsarbete tar dig 

med in i skådespeleriets spännande och utmanande värld under det 

första året, då du lär dig grunderna i film och teater. Sedan bygger vi på med rö-

relse, improvisation och rolltolkning och du får agera framför både kamera och 

publik. Digitalt skapande, film- och tv-produktion lär dig att behärska rollerna 

även bakom och runt scenen. Andra året ger vi oss ut på en filminspirerad ut-

landsresa och under sista året sätter vi upp en större föreställning och deltar på 

filmfestivaler. 

|  Ta chansen att utveckla ditt intresse för film och skådespeleri sam-

tidigt som du skaffar dig en bra högskoleförberedande utbildning. 

Att driva konstnärliga projekt och lära dig att stå inför publik innebär personlig 

utveckling som ger dig många fördelar även utanför rampljuset. 

Undervisningen sker delvis på engelska. Du blir Diplomerad projektledare inom kulturområdet 

och kan ta Cambridgecertifikat utan kostnad. 

 GYMNASIE- 
GEMENSAMMA 
ÄMNEN 
Svenska
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Idrott och hälsa
Naturkunskap

+ ESTETISKA 
PROGRAMMET
Estetisk kommunikation
Konstarterna och samhället
Digitalt skapande
Entreprenörskap
Individuella val

++ TEATER
Scenisk gestaltning
Sceniskt karaktärsarbete
Film- och tv-produktion
Teaterteori
 

Drömmar och ambitioner är något du ska vara rädd om – och förverkliga. Lär 
dig att förmedla upplevelser till en stor publik och ta vara på den där kittlande 
känslan du får när du står på scenen eller framför kameran.

Vad?

 Utbildningen ger 
grundläggande 
behörighet  
till vidare studier  
på högskola och 
universitet.

Film &  
skådespeleri

ESTETISK

Hur?

Varför?

Ansökningskod:  
ESTEA

Du blir Diplomerad 

projektledare inom 

kulturområdet.



|På vårt estetiska program med inriktning på design lägger bild, form, 

färglära, perspektiv och skissteknik grunden för din utveckling.  

Oavsett om du vill jobba med textil-, mode-, inrednings-, grafisk- eller 3D-design 

är dina kreativa verktyg desamma. Din vilja att uttrycka dig och utforska är en 

god egenskap, och här får du möjlighet att pröva dig fram och hitta ditt personliga 

formspråk. 

| Under det första året studerar du bild och form, formgivning och  

digitalt skapande. I tvåan går vi mer in på design och fördjupar oss i 

vad estetisk kommunikation faktiskt är. Konst-, kultur- och idéhistoria ger inspi-

rerande upptäckter och vi reflekterar mycket kring tanke- och yttrandefrihet ur 

ett kulturellt perspektiv. Du får mycket tid för skapande arbete och chansen att 

visa upp det i samband med utställningar. 

|  Genom att utveckla din kreativitet gör du en bra investering som du 

har nytta och glädje av oavsett vad du tänker göra i framtiden. Det 

finns många designutbildningar att gå vidare till efter gymnasiet och du kan utan 

bekymmer höja blicken utanför Sverige. En konstnärlig, högskoleförberedande 

utbildning öppnar dörren till en bred arbetsmarknad, inte minst inom marknads-

föring och nya digitala medier. 

Undervisningen sker delvis på engelska. Du blir Diplomerad grafisk formgivare och kan ta 

Cambridgecertifikat utan kostnad. 

 GYMNASIE- 
GEMENSAMMA 
ÄMNEN 
Svenska
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Idrott och hälsa
Naturkunskap

+ ESTETISKA 
PROGRAMMET
Estetisk kommunikation
Konstarterna och samhället
Digitalt skapande
Entreprenörskap
Individuella val

++ DESIGN
Bild och form
Form
Formgivning
Design

Ta vara på ditt konstnärliga intresse och utveckla din förmåga att  
kommunicera, presentera och förmedla kreativa tankar och idéer – i alla 
tänkbara former.

Vad?

 Utbildningen ger 
grundläggande 
behörighet  
till vidare studier  
på högskola och 
universitet.

Design
ESTETISK

Hur?

Varför?

Ansökningskod:  
ESBIL

 

Du blir Diplomerad  

grafisk formgivare.



|På ekonomiprogrammet med ekonomisk inriktning lär du dig hur  

företag fungerar, utvecklas och marknadsförs. Vi jobbar med metoder 

som kan lösa företags problem och tittar närmare på hur vi människor resonerar, 

tänker och påverkas i olika sammanhang som rör handel och ekonomi. Genom 

grundläggande kurser i samhällskunskap, demokrati och juridik får du en hel-

hetsbild där även resurshantering och hållbarhet är viktiga delar. 

| Första året innehåller gemensamma kurser i svenska, engelska, mate-

matik, privatjuridik och företagsekonomi. I tvåan bestämmer du själv 

om du vill fokusera på ekonomi eller juridik. Du som väljer ekonomisk inriktning 

läser mer företagsekonomi, ledarskap och marknadsföring. Oavsett inriktning 

läser hela klassen entreprenörskap och företagande och fördjupar sig i matema-

tik, engelska och svenska. Du får också möjlighet att testa dina egna affärsidéer 

genom att driva UF-företag tillsammans med några klasskamrater. Vår resa till en 

europeisk storstad ger en extra inblick i internationell rätt, ekonomi och juridik. 

|  Med en mix av ekonomi- och samhällskunskaper har du skaffat dig 

riktigt bra förutsättningar för jobb eller fortsatta studier i Sverige 

och utomlands. Du har många spännande valmöjligheter framför dig. Alla större 

företag och organisationer har till exempel ekonomi- och marknadsavdelningar. 

Om du inte startar eget, vill säga. 

Undervisningen sker delvis på engelska. Du kan ta Cambridgecertifikat utan kostnad. 

Med kunskaper om ekonomi, företagande och entreprenörskap är det betyd-
ligt enklare att förverkliga dina drömmar om att starta eget. Sätter du kunska-
perna i ett större samhällsperspektiv och blir riktigt bra på engelska har du 
lagt grunden för en framtid som kan ta dig vart som helst.

Vad?

Ekonomi
EKONOMI

Hur?

Varför?

Ansökningskod:  
EKEKO

 GYMNASIE- 
GEMENSAMMA 
ÄMNEN 
Svenska
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Idrott och hälsa
Naturkunskap

+ EKONOMI- 
PROGRAMMET
Entreprenörskap och 
företagande
Privatjuridik
Företagsekonomi
Psykologi
Internationell fördjupning
Moderna språk
Individuella val

++ EKONOMI
Marknadsföring
Ledarskap och organisation
Företagsekonomi
Matematik

 Utbildningen ger 
grundläggande 
behörighet  
till vidare studier  
på högskola och 
universitet.



|På ekonomiprogrammet med juridisk inriktning lär du dig hur rätts-

systemets instanser fungerar, om juridikens principer och olika lag-

stiftningar. Du läser om mänskliga rättigheter och internationell rätt och lär dig 

om hur vi människor resonerar, tänker och påverkas i olika sammanhang via 

kurserna i psykologi och filosofi. Självklart får du också grundläggande kunska-

per i ekonomi, företagande och entreprenörskap. 

| Första året innehåller gemensamma kurser i svenska, engelska, mate-

matik, privatjuridik och företagsekonomi. I tvåan bestämmer du själv 

om du vill fokusera på juridik eller ekonomi. Du som väljer juridisk inriktning läser 

kursen Rätten och samhället samt affärsjuridik och filosofi. Oavsett inriktning 

läser hela klassen entreprenörskap och företagande och fördjupar sig i matema-

tik, engelska och svenska. Du får också möjlighet att testa dina egna affärsidéer 

genom att driva UF-företag tillsammans med några klasskamrater. Vår resa till en 

europeisk storstad ger en extra inblick i internationell rätt, ekonomi och juridik. 

|  Kunskaper om ekonomi och juridik är en stor tillgång i många olika 

sammanhang – både privat och i yrkeslivet. Det ger även riktigt bra 

förutsättningar för jobb eller fortsatta studier i Sverige och utomlands och många 

spännande yrkesvägar att välja bland.

Vad?

Hur?

Varför?

Undervisningen sker delvis på engelska. Du kan ta Cambridgecertifikat utan kostnad. 

Kombinerar du ekonomistudier med juridik får du en riktigt bred  
kunskapsbas. Om du väljer att spendera framtiden här hemma eller utom-
lands avgör du själv – men vi ger dig i alla fall globala förutsättningar genom 
att erbjuda dig extra mycket engelska.

EKONOMI
Ansökningskod:  

EKJUR Juridik 

 GYMNASIE- 
GEMENSAMMA 
ÄMNEN 
Svenska
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Idrott och hälsa
Naturkunskap

+ EKONOMI- 
PROGRAMMET
Entreprenörskap och 
företagande
Privatjuridik
Företagsekonomi
Psykologi
Internationell fördjupning
Moderna språk
Individuella val

++ JURIDIK
Rätten och samhället
Affärsjuridik
Filosofi
Fördjupning psykologi
Internationella relationer

 Utbildningen ger 
grundläggande 
behörighet  
till vidare studier  
på högskola och 
universitet.



|På samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap handlar 

mycket om varför samhällen utvecklas som de gör – både lokalt och 

globalt. Vi diskuterar politik, hållbarhet, media och historia och ger oss samtidigt 

ut i verkligheten så mycket vi kan genom samarbeten med bland annat Högskolan 

Väst, Trollhättans Radio, Trollhättans Stad och lokala företag. 

| Första året innehåller gemensamma kurser i svenska, engelska, ma-

tematik, psykologi och filosofi. I tvåan bestämmer du själv om du vill 

fokusera på samhällsvetenskap eller beteendevetenskap de två sista läsåren. Med 

samhällsvetenskaplig inriktning läser du mer geografi, religion, historia och sam-

hällskunskap. Samtidigt har hela klassen gemensamma fördjupningskurser i 

bland annat matematik, engelska och svenska. Vi besöker en europeisk storstad 

och vårt FN-rollspel på hemmaplan är ytterligare ett sätt att öka dina kunskaper 

om världen vi lever i. 

|  Med den här utbildningen får du en bred teoretisk kunskapsbas 

som ger många framtida valmöjligheter, både när det gäller fort-

satta studier och jobb. Journalist eller olika roller inom samhällsutveckling är 

bara två av många tänkbara yrkesinriktningar. Tar du det internationellt erkända  

Cambridgecertifikatet har du ytterligare ett trumfkort på handen inför fram- 

tiden. 

Undervisningen sker delvis på engelska. Du kan ta Cambridgecertifikat utan kostnad. 

Genom att sätta dig in i Sveriges och andra länders kultur, historia och politik 
samtidigt som du stärker dina språkkunskaper lägger du grunden för att 
studera vidare och jobba med det du vill. Var som helst i världen.

Vad?

Samhäll
SAMHÄLL

Hur?

Varför?

Ansökningskod:  
SASAM

 GYMNASIE- 
GEMENSAMMA 
ÄMNEN 
Svenska
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Idrott och hälsa
Naturkunskap

+ SAMHÄLLS- 
VETENSKAPLIGA 
PROGRAMMET
Filosofi
Moderna språk
Psykologi
Hållbart samhälle
Internationell fördjupning
Individuella val

++ SAMHÄLL
Geografi
Religion
Historia
Samhällskunskap 

 Utbildningen ger 
grundläggande 
behörighet  
till vidare studier  
på högskola och 
universitet.



|På samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap lär du 

dig om hur vi människor fungerar och varför vi gör som vi gör i olika 

situationer och sammanhang. Samtidigt får du en bra grundkunskap om hur 

vårt samhälle fungerar – både lokalt och globalt. Samarbeten med bland annat 

Högskolan Väst, Trollhättans Radio, Trollhättans Stad och lokala företag erbjuder 

också många spännande utflykter i verkligheten. 

| Första året innehåller gemensamma kurser i svenska, engelska, ma-

tematik, psykologi och filosofi. I tvåan bestämmer du själv om du vill 

fokusera på beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. Med beteendeveten-

skaplig inriktning läser du mer sociologi, psykologi samt ledarskap och orga-

nisation. Samtidigt har hela klassen gemensamma fördjupningskurser i bland 

annat matematik, engelska och svenska. Vi besöker en europeisk storstad och 

vårt FN-rollspel på hemmaplan är ytterligare ett sätt att öka dina kunskaper om 

världen vi lever i. 

|  Du som har ett intresse för människor får chansen att fördjupa dig 

och hittar garanterat många spännande vägar att gå. Socionom, 

psykolog eller polis är bara tre av många framtida jobbmöjligheter. Tar du det 

internationellt erkända Cambridgecertifikatet har du ytterligare en merit när du 

söker dig vidare.

Vad?

Hur?

Varför?

Undervisningen sker delvis på engelska. Du kan ta Cambridgecertifikat utan kostnad. 

Genom att kombinera studier om samhället och människan får du en bred 
kunskapsbas som gör att du kan gå vidare med studier och yrkesval utifrån 
dina intressen. De extra språkkunskaperna i engelska gör utbildningen än mer 
värdefull.

SAMHÄLL
Ansökningskod:  

SABET

 
Beteende- 
vetenskap

 GYMNASIE- 
GEMENSAMMA 
ÄMNEN 
Svenska
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Idrott och hälsa
Naturkunskap 

+ SAMHÄLLS- 
VETENSKAPLIGA 
PROGRAMMET
Filosofi
Moderna språk
Psykologi
Hållbart samhälle
Internationell fördjupning
Individuella val

++  BETEENDE- 
VETENSKAP

Psykologi
Sociologi
Ledarskap och organisation
Kommunikation
 

 Utbildningen ger 
grundläggande 
behörighet  
till vidare studier  
på högskola och 
universitet.
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   Öppet
hus
Lördag 14 november

Anmäl dig på vår 
hemsida!

till oss!
Öppet hus är ett perfekt tillfälle att lära känna oss bättre och 
träffa lärare, rektorer och elever som berättar om skolan.

Lördag 14 november

Anmäl dig på vår hemsida!

Ansökningsperioden startar i december 2020.

Mer information hittar du på soktillgymnasiet.se

Välkommen


