
VÄLKOMMEN TILL 
FRAMS Gymnasieskola!



Var med en dag hos oss!

Du är hjärtligt välkommen att vara med en dag på Frams Gymnasium 
för att känna på stämningen och uppleva skolan under en riktig arbetsdag.

Kontakta bara Anita Nyblom 0431 - 444 888 eller Tomas Odelius 0431 - 444 885
så ordnar vi det!

 

Ansökan till Frams Gymnasium:

När du ansöker till Frams Gymnasium kontaktar du 
intagningskansliet i Ängelholms kommun 

0431 - 870 00. 
Eller ring Anita Nyblom på Fram 0431 - 444 888, så hjälper hon dig! 
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Våra gymnasie-elever 
”trivs på jobbet”.
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Att eleverna ska ”trivas på jobbet”, gäller i allra högsta 
grad för gymnasieskolan. Man är ytterligare ett steg på 
vägen mot att uppfylla samhällets krav på höga kunskaps-
resultat inför en framtida kvalificerad yrkesutbildning. 
Och då är en studiemotiverande skolmiljö avgörande.

Att vi har lyckats i vår strävan att skapa en studiemoti-
verande skolmiljö med mycket bra kunskapsresultat kan 
man bl a utläsa ur våra årliga kvalitetsredovisningar. 
Där har fastslagits att kunskapsresultaten på Fram ligger 
betydligt högre än snittet i Ängelholms kommun och i 
riket! 

Och det är ju det vår verksamhet handlar om – att varje 
elev ska få maximalt resultat av sitt lärande, så de står väl 
rustade för framtiden när de går ut skolan. 

Men för att få en stabil grund att bygga studietryggheten 
på, krävs också att skolan har en god ekonomi. 
Fram har därför satt en ära i att, ända från verksamhetens 
start, verka för att skolan drivs ur ett sunt ekonomiskt 
perspektiv. 

Detta har vi lyckats så bra med att Fram under 2007 blev 
utnämnt till ”Gasellföretag” av finanstidningen Dagens 
Industri. Men kriterierna är hårda. Mindre än 1 procent 
av Sveriges aktiebolag klarar kraven för att utses till 
Gasellföretag.

Välkommen 
till Frams Gymnasium
– en trygg skola att trivas på!

Anita Nyblom, VD 
Framtidsskolan Örestad Utveckling AB
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I stället för traditionella 
klasser och scheman, 
arbetar vi med en 
Personlig Utvecklings-
Plan (PUP) för varje elev.

Varje elev är unik som individ. Då ska de också behandlas 
som unika utifrån sin egen personlighet, sina studie-
förutsättningar och sina studiemål. 
Vårt arbete med en Personlig UtvecklingsPlan (PUP) för 
varje elev, är ett mycket effektivt hjälpmedel vid plane-
ringen av studierna – vilket också visat sig i goda studie-
resultat.  

Så här fungerar PUP: I början på varje termin lägger 
eleven tillsammans med en av våra kvalificerade hand-
ledare upp en personlig utvecklingsplan, där man be-
stämmer hur och i vilken takt eleven ska uppnå de mål 
som är uppställda enligt läroplaner och kursplaner. 

Sedan följs detta kontinuerligt upp med noggranna 
gemensamma avstämningar under terminens gång. 
Och skulle det behövas, görs löpande korrigeringar.

Det fina med detta är att alla elever, oavsett sina grund-
förutsättningar, alltid och i alla lägen presterar maximalt 
utifrån sin egen personlighet oberoende av om eleven 
behöver stöd eller är högpresterande. 

Den formella skoldagen startar för samtliga 08.15 och 
avslutas senast 16.00. Många elever väljer dock att stanna 
kvar så länge det finns pedagoger kvar på skolan! 
Skoldagarna är helt befriade från håltimmar och lunch-
rasten är 60 minuter.
Gymnasiets skollunch serveras i Frams egen lunchmatsal 
”Thulinhuset”. Till lunchen serveras alltid nybakat bröd!

För våra Gymnasieelever har vi jourhavande pedagog två 
kvällar i veckan (tisdag & torsdag fram till 20.00). 
Gymnasieskolan hålls öppen under höst-, sport- och påsk-
lovet – med pedagoger på plats.



Frams Gymnasieskola erbjuder dig 
fyra olika program och många individuella kursval!
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Utökad tid för 
Idrott och Hälsa

&
 Specialidrott               

&
Stort Språkutbud

– Oavsett program 
och inriktning!

Natur-
vetenskapligt 
program

Samhälls-
vetenskapligt 
program

Tekniskt 
program

 Hantverks-
programmet
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”Varför valde du Frams Gymnasieskola?”
”Jag har alltid
 trivts på Fram”

”Skolbytet blev
 en fullträff”

”Här kan jag 
 utveckla min 
 specialidrott”

”Nu får jag 
 utlopp för alla 
 mina idéer”

Jag började på Fram redan i 6:an 
och har alltid trivts med både 
skolkompisar, handledare och 
pedagoger här. 
För mig fungerade Frams pedago-
gik redan från början.
Jag kan påverka utformningen av 
mitt eget program och själv välja 
hur jag ska planera mina studier. 
Det är en mycket bra metod. 
Något annat som är jättebra, är 
att skolans pedagoger alltid finns 
tillgängliga när man behöver 
vägledning – vilket ämne det än 
gäller. 
Och att vi slipper håltimmar 
känns väldigt skönt, för då blir 
dagarna mycket effektivare!

Jag valde att byta skola mitt under 
ett läsår. Självklart kollade jag 
upp om det skulle fungera, med 
tanke på att olika skolor lägger 
upp studieplanen olika. Tack vare 
Frams arbete med PUP skulle det 
inte vara några problem. Och det 
stämde verkligen. Det blev en 
riktig fullträff! 
Här är en väldigt bra studiemiljö. 
Våra pedagoger har bra erfarenhet 
och kompetens. Det finns alltid 
någon att fråga, om man behöver 
hjälp. 
En annan mycket bra detalj är att 
det finns stora möjligheter att välja 
ämnen över programgränserna. 
För går du på natur kan du tex välja 
till samhällsämnen och tvärtom!

På Fram har jag en stor frihet att 
välja mellan olika kurser. Jag kan  
t ex kombinera mitt samhälls-
program med NV-matte och arbeta 
med mina olika ämnesval i mitt 
eget tempo och i princip när och 
var jag vill. Men det var nästan till 
50% Specialidrotten som gjorde att 
jag valde Fram. Den inriktningen 
är jättebra! Här kan jag verkligen 
utveckla mitt ridintresse genom att 
kunna ta ut de träningstimmar jag 
behöver. Sedan får jag en timme 
varje vecka med vår Kost & Hälsa-
pedagog som hjälper och stödjer 
mig till 100%, så jag kan utvecklas 
till en bättre idrottsmänniska!  

När jag valde att flytta över till 
Fram, var det för att jag tyckte 
deras tankar om att sätta indivi-
den i centrum passade mig bra. 
Öppenheten, flexibilteten och 
valmöjligheterna här på Fram är 
väldigt viktiga för mig. För här 
kan jag utforma min egen arbets-
dag och lägga upp min egen 
planering. Nu kan jag äntligen få 
utlopp för alla mina idéer, utan 
att det går ut över de övriga stu-
dierna. Precis som jag vill ha det 
– frihet under ansvar! 
Men det hade inte varit möjligt 
om jag inte haft tillgång till alla 
duktiga pedagoger som alltid 
finns här! 

Josefine Hellgren 
Naturvetenskapligt Program

Henrik Pettersson 
Naturvetenskapligt Program

Malin Schramm
HantverksProgrammet

Malin Ackesjö
Samhällsvetenskapligt 

Program + specialidrott
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Utökad tid för 
Idrott och Hälsa & 
Specialidrott & 
Stort Språkutbud

Naturvetenskapligt program

Tre Inriktningar:
Naturvetenskaplig (mer traditionell matematik & fysik), 
Humanistisk och Miljövetenskaplig.
Tillsammans lägger vi upp en Personlig UtvecklingsPlan som passar just dig!

Naturvetenskaplig Inriktning

Kärnämnen:   
Svenska A 
Svenska B 
Engelska A 
Idrott och hälsa A 
Matematik A 
Naturkunskap 
Samhällskunskap A 
Estetisk verksamhet 
Religionskunskap

Gemensamma 
karaktärsämnen:
Biologi A 
Biologi B 
Engelska B
Fysik A
Historia A 
Idrott och hälsa B
Kemi A
Kemi B 
Matematik B
Matamatik C
Matematik D
Moderna språk

Projektarbete 

Naturvetenskaplig 
inriktning: 
Matematik E
Fysik B 

Valbara kurser: 
Exempel på valbara kurser:
Bild, 
CAD-teknik,
Dans, 
Datakunskap,
Engelska C, 
Fysik B, 
Företagsekonomi,
Hantverksteknik, 
Kultur och idéhistoria,
Körsång, 
Latin, 
Matematik E, 
Miljöanpassad arkitektur, 
Moderna språk (Tyska, 
Franska, Spanska, Italienska, 
Ryska, Grekiska & Kinesiska), 
Specialidrott, 
Svenska C.

Kärnämnen                            
Svenska A 
Svenska B 
Engelska A 
Idrott och hälsa A 
Matematik A 
Naturkunskap A
Samhällskunskap A 
Estetisk verksamhet 
Religionskunskap  

Gemensamma 
karaktärsämnen:
Biologi A 
Biologi B 
Engelska B
Fysik A
Historia A 
Idrott och hälsa B
Kemi A
Kemi B 
Matematik B
Matamatik C
Matematik D
Moderna språk

Humanistisk Inriktning

Projektarbete       

Humanistisk 
inriktning:  
Psykologi A/Filosofi A 
Fysik B
Moderna Språk

Valbara kurser:
Exempel på valbara kurser:
Bild, 
CAD-teknik, 
Dans, 
Datakunskap,
Engelska C, 
Fysik B, 
Företagsekonomi,
Hantverksteknik, 
Kultur och idéhistoria,
Körsång, 
Latin, 
Matematik E,
Miljöanpassad arkitektur, 
Moderna språk (Tyska, 
Franska, Spanska, Italienska, 
Ryska, Grekiska & Kinesiska), 
Specialidrott, 
Svenska C.

Aktuella kurspoäng hittar du på ”www.framtidsskolan.se”
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Kärnämnen                            
Svenska A 
Svenska B 
Engelska A 
Idrott och hälsa A 
Matematik A 
Naturkunskap A
Samhällskunskap A 
Estetisk verksamhet 
Religionskunskap  

Gemensamma 
karaktärsämnen:
Biologi A 
Biologi B 
Engelska B
Fysik A
Historia A 
Idrott och hälsa B
Kemi A
Kemi B 
Matematik B
Matamatik C
Matematik D
Moderna språk

Miljövetenskaplig Inriktning

Projektarbete       

Miljövetenskaplig 
inriktning:  
Miljökunskap
Miljöpolitik

Valbara kurser:
Exempel på valbara kurser:
Bild, 
CAD-teknik, 
Dans, 
Datakunskap,
Engelska C, 
Fysik B, 
Företagsekonomi,
Hantverksteknik, 
Kultur och idéhistoria,
Körsång, 
Latin, 
Matematik E, 
Miljöanpassad arkitektur, 
Moderna språk (Tyska, 
Franska, Spanska, Italienska, 
Ryska, Grekiska & Kinesiska), 
Specialidrott, 
Svenska C.

  ”Om du vill ha rikedom,
  så bygg först upp en rikedom av kunskap.”

Jeffrey Gitomer

Aktuella kurspoäng hittar du på ”www.framtidsskolan.se”



Utökad tid för 
Idrott och Hälsa & 
Specialidrott & 
Stort Språkutbud

Samhällsvetenskapligt program

Tre Inriktningar:
Språk, Samhälle och 
Ekonomi.

Tillsammans lägger vi upp en Personlig UtvecklingsPlan som passar just dig!

Inriktning Ekonomi
Kärnämnen:   
Svenska A 
Svenska B 
Engelska A 
Idrott och hälsa A 
Matematik A 
Naturkunskap 
Samhällskunskap A 
Estetisk verksamhet 
Religionskunskap 

Gemensamma 
karaktärsämnen:
Engelska B
Filosofi A
Geografi A
Historia A
Matematik B
Moderna språk
Svenska C
Naturkunskap B
Psykologi A
Idrott och hälsa B

Projektarbeten 

Gemensamma karaktärs-
ämnen inom Ekonomi:
Företagsekonomi A
Företagsekonomi B
Information layout
Rättskunskap
Internationell ekonomi

Speciellt individuellt val 
inom ekonomi, gemensamma 
karaktärsämnen antingen:
Redovisningsekonomi
Redovisning
Affärsjuridik
Datorkunskap
eller:
Marknadsförare
Marknadsföring
Småföretagande A

Valbara kurser: 
Exempel på valbara kurser:
Moderna språk (Tyska, Franska, 
Spanska, Grekiska, Kinesiska, 
Ryska, Italienska & Engelska C 
inkl. Cambridge Certificate), 
Latin, Hantverksteknik, Design, 
Engelsk affärskommunikation. 

Kärnämnen:   
Svenska A 
Svenska B 
Engelska A 
Idrott och hälsa A 
Matematik A 
Naturkunskap 
Samhällskunskap A 
Estetisk verksamhet 
Religionskunskap 

Gemensamma 
karaktärsämnen:
Engelska B
Filosofi A
Geografi A
Historia A
Matematik B
Moderna språk
Svenska C
Naturkunskap B
Psykologi A
Idrott och hälsa B

Projektarbeten 

Inriktning Språk
Inriktning Språk:
Språk*
*) Stort utbud av moderna språk 
    (Spanska, Franska, Tyska, 
    Italienska, Ryska, Grekiska, 
    Kinesiska) och teckenspråk.
*) Möjlighet finns att ta
    Cambridge Certificate.
*) Latin A är obligatorisk, 
    medan B och C erbjuds som
    valbara kurser.
 
Valbara kurser: 
Exempel på valbara kurser:
Latin B/C, 
Matematik C/D,
Moderna språk (se ”Inriktning 
Språk”), 
Fysik A/B, 
Teckenspråk, 
Psykologi B, 
Företagsekonomi A/B, 
Biologi A/B, 
Samhällskunskap C, 
Historia C, 
Hantverksteknik, 
Bild och form, 
Dansträning, 
Specialidrott m.fl 

Aktuella kurspoäng hittar du på ”www.framtidsskolan.se”
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Kärnämnen:   
Svenska A 
Svenska B 
Engelska A 
Idrott och hälsa A 
Matematik A 
Naturkunskap 
Samhällskunskap A 
Estetisk verksamhet 
Religionskunskap 

Gemensamma 
karaktärsämnen:
Engelska B
Filosofi A
Geografi A
Historia A
Matematik B
Moderna språk
Svenska C
Naturkunskap B
Psykologi A
Idrott och hälsa B

Projektarbeten 

Inriktning Samhällsvetenskap
Inriktning 
Samhällsvetenskap:
Historia B
Religonskunskap B
Samhällskunskap

Valbara kurser:
Exempel på valbara kurser:
Latin A/B/C, 
Matematik C/D,
Moderna språk (se ”Inriktning 
Språk”), 
Fysik A/B, 
Teckenspråk, 
Psykologi B, 
Företagsekonomi A/B, 
Biologi A/B, 
Samhällskunskap C, 
Historia C, 
Hantverksteknik, 
Bild och form, 
Dansträning, 
Specialidrott m.fl 

  ”Var dig själv.
  Alla andra är redan upptagna.”

Oscar Wilde

Aktuella kurspoäng hittar du på ”www.framtidsskolan.se”

1 1
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Utökad tid för 
Idrott och Hälsa & 
Specialidrott & 
Stort Språkutbud

Tekniskt program

Inriktning:
Arkitektur & Design

Tillsammans lägger vi upp en Personlig UtvecklingsPlan som passar just dig!

Inriktning Arkitektur & Design
Kärnämnen:   
Svenska A 
Svenska B 
Engelska A 
Idrott och hälsa A 
Matematik A 
Naturkunskap 
Samhällskunskap A 
Estetisk verksamhet 
Religionskunskap 

Gemensamma 
karaktärsämnen:
Bild och form 
grundkurs
CAD-teknik A
Datorkunskap
Engelska B
Fysik A
Idrott och hälsa B
Kemi A
Matematik B
Matematik C
Teknik, Människa, 
Samhälle
Teknikutv. och före-
tagande

Projektarbete 

Inriktning 
Arkitektur & Design:
Design
Engelska C
Formgivning A
Konstruktionsteknik A
Miljöanpassad arkitektur

Valbara kurser: 
Exempel på valbara kurser:
Bild, 
CAD-teknik B och C, 
Fysik B,
Företagsekonomi, 
Hantverksteknik, 
Kultur och idéhistoria, 
Latin, 
Matematik D och E,
Moderna språk (Tyska, 
Franska, Spanska, Italienska 
Ryska, Grekiska & Kinesiska),
Småföretagande, 
Specialidrott, 
Svenska C. 

  ”Det är bara om man börjar, 
som det omöjliga kan bli möjligt.”

Anonym

Aktuella kurspoäng hittar du på ”www.framtidsskolan.se”



Utökad tid för 
Idrott och Hälsa & 
Specialidrott & 
Stort Språkutbud

Hantverksprogrammet

Inriktning:
Textil & Design

Tillsammans lägger vi upp en Personlig UtvecklingsPlan som passar just dig!

Inriktning Textil & Design

Kärnämnen:   
Svenska A 
Svenska B 
Engelska A 
Idrott och hälsa A 
Matematik A 
Naturkunskap A
Samhällskunskap A 
Estetisk verksamhet 
Religionskunskap A 

Gemensamma 
karaktärsämnen:
Arbetsmiljö och säkerhet 
Bild och form grundkurs 
Datorkunskap 
Försäljning och service 
Hantverksorientering 
Hantverksteknik A 
Hantverksteknik B
Idrott och hälsa B 
Kultur och stilhistoria 
Materialkunskap 
Företagsekonomi A 
Småföretagande A 

Projektarbete 

Inriktning 
Textil & Design:
CAD-teknik A
Datadesign
Datoriserad mönster-
konstruktion A
Formgivning A
Färg och form 

Valbara kurser: 
Exempel på valbara kurser:
Bild, 
CAD-teknik B, 
Dans, 
Engelska B och C, 
Estetisk orientering bild,
Företagsekonomi B, 
Hantverksteknik C, 
Kultur och idéhistoria, 
Körsång,
Moderna språk (Tyska, 
Franska, Spanska, 
Italienska Ryska, Grekiska 
& Kinesiska),
Psykologi, 
Specialidrott, 
Svenska C, 
Design.

  ”Den som vill göra verklighet av sina 
drömmar, måste vara vaken”

Michael Pflegar

Aktuella kurspoäng hittar du på ”www.framtidsskolan.se”
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Specialidrott

Genom kreativa 
aktiviteter
öppnas dina sinnen!

Det finns många bra exempel på elitidrottare som även 
gjort en akademisk karriär vid sidan av sitt idrottsliga 
utövande. Detta har vi på Fram tagit fasta på, när vi 
inrättat Specialidrott i vår gymnasiala verksamhet. 
Alltså: om du idrottar på elitnivå idag och vill fortsätta 
med det även under dina gymnasiestudier – då är Fram 
det självklara valet för dig. Kontakta Lotta Vöcks Möller 
(c.vocks@framtidsskolan.se), så berättar hon gärna mera!

Många gånger kan man sätta lihetstecken mellan 
skapande verksamhet och meditation. Den avkoppling 
och det lugn som skapande verksamhet ger, kan ge 
mångfalt tillbaka. 

På Fram har vi duktiga pedagoger i bl a konst, keramik,
musik och textil som hjälper dig tillrätta i ditt skapande. 
Så tag chansen till en stunds kreativ avkoppling i dina 
gymnasiestudier hos Fram! 

Lap top till alla 
nya elever!

På Fram tycker vi det är självklart att elever på gymnasie-
nivå ska ha obehindrad tillgång till datorkraft i sina studier.

Därför får alla nya elever på Frams Gymnasium tillgång till 
en bärbar dator, vilket underlättar kunskapsinhämtandet 
enligt varje elevs Personliga UtvecklingsPlan ”PUP”!



Starta ett UF-företag!

Mentorer

UF-företag eller ”Ung Företagsamhet” är ett utbildnings-
koncept för gymnasieelever mellan 16 och 20 år. Under 
ett läsår får eleverna uppleva ett företags livscykel genom 
att starta, driva och avveckla ett UF-företag.
Ung Företagsamhet är en icke-vinstdrivande organisation 
som har ett nära samarbete med skola och näringsliv. 

Utbildningskonceptets pedagogik bygger på problem-
baserat lärande. Syftet är att eleverna ska skaffa sig 
kunskaper och erfarenheter om entreprenörskap och 
företagande genom eget praktiskt arbete. 

Frams Gymnasieskola har under åren varit med och 
stöttat ett antal UF-företag. Under läsåret 2008/2009 till 
exempel, har elever på Fram startat tre spännande UF-
företag. Våra UF-ungdomar får stöd och hjälp av dels 
skolans pedagoger och dels av rådgivare från näringslivet 
som Fram knutit kontakter med. 

Utifrån elevens egen affärsidé skall han/hon marknads-
föra en vara eller tjänst. Detta innebär att eleven skall 
arbeta med design, personal, inköp, produktion, eko-
nomi och distribution precis som i ett verkligt företag. 
Vid verksamhetsårets slut upprättas en årsredovisning 
och UF-företaget avvecklas.

Elevernas UF-företag tävlar mot alla andra gymnasier i 
Skåne på en stor UF-mässa i Malmö. Flera hundra UF-
företag deltar. De som lyckas bäst går vidare till riksfinal 
i Stockholm. Vinnaren där går vidare till Europafinal!
En spinnoff-effekt av att deltaga med ett UF-företag 
är att ungdomarna får en unik möjlighet att knyta bra 
kontakter inom näringslivet. 

Sammantaget gör UF-året eleverna bättre förberedda 
för arbetslivet. Elever som drivit UF-företag upplever 
UF-året som oerhört roligt och givande rent kunskaps-
mässigt.
Vill du veta mera? Kontakta Tomas Odelius 0431 - 444 885, eller gå in på: 
www.ungforetagsamhet.se

Alla våra ekonomielever erbjuds fr o m Åk 2 mentorer 
från näringslivet. 
En mentor är en rådgivare till ett UF-företag – företaget 
kan ha fler mentorer beroende på inriktning. 
Mentorn kommer från näringslivet och ger goda råd från 
det att affärsidén kläcks, affärsplanen görs upp, produk-
tionen planeras, marknadsföringen utarbetas etc. fram 
till att UF-företaget avvecklas efter ett år.

Näringslivskontakter

Fram har idag kontakt med flera lokala företag och ut-
vecklar ständigt sina kontakter med näringslivet. 
Frams företagskontakter har normalt inget med UF att 
göra, utan ställer upp med studiebesök för våra elever. 
Studiebesöken är väl förberedda av företagen och eleverna 
får bra insyn i ett företags verksamhet, avdelning för 
avdelning. 
Fram har även kontinuerligt gästföreläsare både från 
näringslivet och universitetsvärlden, som entusiasmerar 
och motiverar eleverna i deras faktasökande. 
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Anne Abraham, VD 
Ung Företagsamhet

”Alla ungdomar i Sverige 
 ska erbjudas möjligheten att 
 driva UF-företag någon gång 
 under sin gymnasietid.”

M
a

g
n

u
s

 F
o

n
d



Framtidsskolan Örestad Utveckling AB. 
Thulingatan 1   .   262 41 Ängelholm   .   Tel: 0431 - 444 880   .   Hemsida: www.framtidsskolan.se    

08
10

31
  w

w
w

.a
gi

ta
to

r.s
e 

 T
ry

ck
t p

å 
m

iljö
vä

nl
ig

t p
ap

pe
r.




