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Välkommen till
S:t Eriks gymnasium
S:t Eriks gymnasium är en kommunal gymnasieskola vid Fridhemsplan på Kungsholmen. Här finns
både högskoleförberedande program och yrkesprogram.
Vi förbereder för högskola genom estetiska
programmet, naturvetenskapsprogrammet och
samhällsvetenskapsprogrammet.
Om du vill gå yrkesinriktad utbildning erbjuder vi
el- och energi, textil design, frisör, florist och
finsnickeri.
På S:t Eriks gymnasium finns även introduktionsprogram, riksgymnasium för rörelsehindrade och
vuxenutbildning.

Du som elev är viktigast
Valet av gymnasieskola och gymnasieprogram är
stort och viktigt. S:t Eriks gymnasium lägger fokus
på att du under gymnasietiden ska utvecklas som
individ och samla på dig kunskap inför framtiden.
Du som elev är viktigast och därför jobbar vi
utifrån dina drömmar och behov. Det är din
framtid som räknas.

BESÖK OSS
Se mer information via
steriksgymnasium.stockholm.se
för besök och öppna hus

steriksgymnasium.stockholm
Allmän information
Historik
Nuvarande S:t Eriks gymnasium har sin bakgrund
i Industri- och hantverksskolan i Stockholm och
invigdes hösten 1937. Med gymnasieskolans införande 1971 fick skolverksamheten i husen i kvarteret Segelbåten på Kungsholmen namnen Polhemsgymnasiet och S:t Eriks gymnasium. 1988 slogs de
båda skolorna samman och döptes till S:t Eriks
gymnasium. Ytterligare två hus byggdes som stod
klara 1991. Under 2008–2012 har det genomförts
omfattande renoveringar och ombyggnationer
för anpassning till nya utbildningar på S:t Eriks
gymnasium. Hösten 2012 flyttade Scengymnasiet
in i skolan för att ytterligare förstärka utbudet inom
det estetiska programmet. I dag är även RgRh
(Riksgymnasiet för rörelsehindrade) en del av
skolan. 2019 blev hela S:t Eriks gymnasium
HBTQ-certifierade.

Engagerade och behöriga lärare
På S:t Eriks gymnasium har vi professionella lärare
med mycket erfarenhet från både utbildning och
arbetslivet utanför skolan. Alla har hög kompetens
inom sina ämnen och yrkesområden.
IT som verktyg
På S:t Eriks gymnasium har du en egen dator eller
läsplatta. Vi jobbar med en digital lärplattform
där lärare kan lägga ut uppgifter, planeringar och
instruktioner och du som elev kan hämta och skicka
in arbeten.
Elever från hela Stockholmsområdet
Till oss kommer elever från cirka 135 olika grundskolor från hela Stockholmsområdet. S:t Eriks
gymnasium speglar det samtida Stockholm som
en modern innerstadsskola med ett rikt utbud och
stor variation.
Anpassade lokaler
Varje program har sina för utbildningen anpassade
lokaler. Det kan vara en bildateljé, verkstad, TVstudio eller laborationssal för kemi. Floristerna har
sin egen blomsterbutik, skräddarna sina syateljéer,
frisörerna sina salonger och en stor verkstad där
finsnickarna arbetar.
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Elevhälsoteam
Vi har egna elevhälsoteam på skolan bestående av
studievägledare, skolsköterskor, specialpedagoger,
psykolog och kuratorer. Elevhälsan hjälper dig som
elev att må bra och skapa förutsättningar för att du
ska lyckas i dina studier. Elevhälsoteamet jobbar
tillsammans med mentor och ansvarig biträdande
rektor för programmet för att stötta dig och hitta
individuella lösningar för olika problem som kan
uppstå.
Elevinflytande
Du har som elev möjlighet att tillsammans med dina
kamrater och lärare påverka det dagliga arbetet
i kurser och ämnen men också hela utbildningen i
stort via forum som programråd och skolråd.

Elevkåren
På S:t Eriks gymnasium finns det en elevkår som
jobbar med olika frågor från eleverna. En elevkår är
en fristående organisation av elever med syfte att
förbättra skolan för oss som går på skolan.
Elevkåren styrs av en styrelse som består av elever
från skolan. Elevkåren driver elevfrågor, har möten
med rektor och har ansvar för de olika utskotten
och föreningarna. Elevkåren fixar även olika
evenemang för eleverna, t.ex. en insparksfest för
de nya ettorna eller temadagar som halloween
där vi hade en tävling för bästa utklädnad.
Följ Elevkåren på Instagram: stekelevkar.

Bibliotek
Vi har ett trevligt och mycket uppskattat bibliotek.
Där kan du förutom att låna böcker arbeta i lugn
och ro vid arbetsplatser med eller utan dator. I
biblioteket har skolan också studiestöd för dig som
vill ha lite extra hjälp och stöd i studierna.
Läs- och skrivstöd
Vi har upparbetade rutiner för att stödja dig som
har dyslexi.
Skolrestaurang
I vår skolrestaurang serveras kostnadsfri lunch. Vi
har förutom dagens kött eller fisk också vegetariska
rätter och en rik salladsbuffé.
Idrottshall
Mitt på skolgården finns vår idrottshall med tillhörande utomhusplan för basket. Under den
varma delen av året utnyttjas också idrottsplaner
och grönområden i närheten för uteaktiviteter i
ämnet idrott och hälsa.
Kulturutbud
De många kreativa utbildningarna på skolan gör
att det finns ett fantastiskt utbud av exempelvis
konstutställningar, modevisningar och annat för
dig som elev att uppleva.

steriksgymnasium.stockholm
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HANTVERKSPROGRAMMET
FINSNICKERI

För dig som:
• har formkänsla och tycker om att
arbeta kreativt och skapande
• vill arbeta med uppgifter som
ställer krav på hantverksskicklighet
• vill bygga inredningar till
lägenheter, restauranger och
butiker.

om datoriserad produktion. Från
början arbetar du med färdiga
ritningar, efter hand kommer du
att göra egna ritningar och arbeta
självständigt. Under din skoltid
kommer du att vara ute på en
arbetsplats i 15 veckor (APL), på så
sätt knyts skola och arbetsliv ihop
och du får värdefulla kunskaper
och kontakter för framtiden.

Finsnickeri
Du får lära dig tillverka möbler
med stigande svårighetsgrad.
Du lär dig överföra en idé till en
färdig produkt med hänsyn till
beställarens krav på funktion,
design, ekonomi och kvalitet. Du
får lära dig fanera, sätta ihop
och ytbehandla möbler m.m.
Utbildningen ger dig också kunskaper om datorstyrda maskiner
(CNC). Hösten 2021 invigdes en ny
CNC-maskin på skolan som ger
stora möjligheter att lära sig mer

Under utbildningen arbetar du
med UF – ungt företagande där
du får starta, driva och avveckla
ett företag, och kunskaper för att
i framtiden kunna starta en egen
affärsverksamhet.
Tänk på:
• du kommer att arbeta mycket
med maskiner
• det är viktigt att du är noggrann
och följer säkerhetsföreskrifter
• är du allergisk bör du kontakta
skolsköterskan inför ditt val.

Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religion 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma kurser
Entreprenörskap

100

Hantverk-introduktion

200

Tradition och utveckling

100

Inriktningskurser
Finsnickeri 1

200

Finsnickeri 2

200

Material och miljö

100

Programfördjupningskurser

Exempel på yrken
Möbelsnickare, inredningssnickare, verkstadssnickare och
CNC-operatör.

Finsnickeri 3

200

Finsnickeri 4

200

Finsnickeri 5

200

Finsnickeri 4 specialisering

50

Fortsatta studier
Det finns möjligheter att
vidareutbilda sig till exempelvis
båtbyggare, musikinstrumentbyggare, modellsnickare, produktutvecklare, marknadsförare och
möbeldesigner inom komvux,
folkhögskola och högskola.

Cad 1

50

B E H Ö R I G H E T S PA K E T

Välj paketet så får du den grundläggande behörigheten till högskolan.
Du läser 200 p svenska och 100 p
engelska.
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POÄNGPLAN

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Summa totalt

2 500

Med reservation för eventuella förändringar.

HANTVERKSPROGRAMMET
FLORIST – BLOMSTERDESIGNER

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religion 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma kurser

För dig som:
• vill arbeta med färg och form
• vill arbeta i ett kreativt
serviceyrke
• vill arbeta med att utveckla
din hantverksskicklighet.
Florist – Blomsterdesigner
Du får möjlighet att utveckla din
konstnärliga talang genom att
arbeta med blommor, färg och
form. Du får binda buketter och
skapa dekorationer inom olika
teman som: vardag, fest, begravning, bröllop och mycket mer.
I programmet ingår kurser i
personlig service och entreprenörskap. Vi har en egen butik som
du driver tillsammans med andra
floristelever. Arbetsplatsförlagt
lärande (APL) på 15 veckor ingår
i utbildningen. I slutet av utbildningen erbjuds du att genomföra
Yrkesbeviset, första steget mot
gesällprovet.

Under utbildningen arbetar du
med UF – ungt företagande där
du får starta, driva och avveckla
ett företag, och kunskaper för att
i framtiden kunna starta en egen
affärsverksamhet.
Tänk på:
• du bör vara intresserad av
blommor och växter
• du utbildas i ett serviceyrke
med många kundkontakter
• är du allergisk bör du kontakta
skolsköterskan inför ditt val.
Efter utbildningen kan du:
• arbeta som florist
• arbeta som blomsterdesigner
• starta egen butik
• arbeta inom trädgård
• vidareutbilda dig till trädgårds
designer, inredare eller dekoratör.

Entreprenörskap

100

Hantverk-introduktion

200

Tradition och utveckling

100

Inriktningskurser
Florist 1

200

Florist 2

200

Material och miljö

100

Programfördjupningskurser
Florist 3

200

Florist 4

200

Florist 5

200

Personlig försäljning

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete
Summa totalt

100
2 500

Med reservation för eventuella förändringar.

B E H Ö R I G H E T S PA K E T

Välj paketet så får du den grund
läggande behörigheten till högskolan.
Du läser 200 p svenska och 100 p
engelska.
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HANTVERKSPROGRAMMET

FRISÖR, barberare och hår- och makeupstylist
För dig som:
• som vill arbeta inom yrket frisör
• vill arbeta med människor i ett
kreativt serviceyrke
• har stil- och formkänsla och en
skapande förmåga.
Frisör
Du lär dig grundläggande och
mer avancerade tekniker inom
frisöryrket. Under utbildningen
får du lära dig olika klipptekniker,
frisyrdesign, kemi, toning och
färgning m.m.
Utifrån kundens önskemål får du
lära dig att anpassa frisyren i stil
och form. Du får en inblick i de
senaste trenderna och du får
i tillvalskurser möjlighet att
fördjupa dig i kreativa tekniker
inom hår och färg.

Skolan erbjuder en positiv och
kreativ miljö. Vi har egna salonger
där du kommer att få ta emot
kunder.

Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Under utbildningen arbetar du
med UF – ungt företagande där
du får starta, driva och avveckla
ett företag, och kunskaper för att
i framtiden kunna starta en egen
affärsverksamhet.

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religion 1

50

I årskurs 2 och 3 är du ute en dag
i veckan på en arbetsplats (APL).
På så sätt knyts skola och arbetsliv
ihop och du får värdefulla kunskaper och kontakter för framtiden.

Samhällskunskap 1a1

50

Entreprenörskap

100

Tänk på:
• frisöryrket är både ett hantverksyrke och ett serviceyrke
• du bör ha tålamod och vara
noggrann
• frisöryrket är krävande både
i tid och engagemang
• är du allergisk kontakta
skolsköterskan inför ditt val.

Hantverk-introduktion

200

Tradition och utveckling

100

Exempel på yrken
Frisör, stylist, barberare och perukmakare (efter vidareutbildning).
B E H Ö R I G H E T S PA K E T

Välj paketet så får du den grund
läggande behörigheten till högskolan. Du läser 200 p svenska och
100 p engelska.
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POÄNGPLAN

Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma kurser

Inriktningskurser
Frisör 1

200

Material och miljö

100

Programfördjupningskurser
Frisör 2

200

Frisör 3

200

Frisör 4

200

Frisör 5

200

Frisör 6a

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete
Summa totalt

100
2 500

Med reservation för eventuella förändringar.

HANTVERKSPROGRAMMET
TEXTIL DESIGN

För dig som:
• vill arbeta kreativt med kläd
skapande
• vill få en bred kunskap i sömnad
och design
• vill satsa på en framtid inom
textil, mode och design.
Textil design – Skrädderi
Tycker du om kläder och mode?
Drömmer du om att arbeta som
modedesigner eller på andra sätt
inom textil? Då är det programmet Textil design du ska gå.
Hos oss får du lära dig allt om
designprocessen och hur du
utvecklar dina idéer till färdiga klädesplagg. Du får kunskaper om hur
du presenterar dina designidéer i
form av kollektioner och modeteckning. I mönsterkonstruktionen lär
du dig hur alla delar fungerar i ett
plagg och i sömnadskurserna syr
du upp dina kreationer.
Efter utbildningen har du fått en
bra grund till fortsatta studier i
Sverige eller utomlands. För dig
som är intresserad av att läsa
vidare på högskola/universitet
finns möjlighet att läsa till
grundläggande behörighet.

I utbildningen ingår 15 veckors
praktik på en arbetsplats, APL –
arbetsplatsförlagt lärande. Där
kan du etablera kontakter i textiloch modebranschen och får stora
möjligheter till arbete i framtiden.
Under utbildningen arbetar du
med UF – Ungt företagande,
där du får starta och driva ett
företag, som du sedan avvecklar.
Det ger dig kunskaper för att i
framtiden kunna starta en egen
affärsverksamhet.
Efter utbildningen:
• har du fått en bra grund för att
vidareutbilda dig inom modeoch textilbranschen
• kan du formge kollektioner samt
tillverka plagg i olika modeller
efter egna mönster
• har du kännedom om modebranschen och skapat värdefulla kontakter.
Exempel på yrkesområden:
Mode- och textildesigner, mönster
konstruktör, inköpare, textil
ingenjör, butikschef och skräddare
(efter vidareutbildning).
B E H Ö R I G H E T S PA K E T

Välj paketet så får du den grund
läggande behörigheten till högskolan.
Du läser 200 p svenska och 100 p
engelska.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religion 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma kurser
Entreprenörskap

100

Hantverk-introduktion

200

Tradition och utveckling

100

Inriktningskurser
Textil design 1

200

Textil design 2

200

Material och miljö

100

Programfördjupningskurser
Textil design 3

200

Textil design 4

200

Textil design 5

200

Mönsterkonstruktion 1

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete
Summa totalt

100
2 500

Med reservation för eventuella förändringar.
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EL- OCH
ENERGIPROGRAMMET
AUTOMATION

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser

Automation
Du får lära dig hur man styr, mäter
och reglerar med datorns hjälp.
Du får lära dig hur styr-, mät- och
reglersystem systematiseras för
olika industri- och energiprocesser
samt inom fastighetsautomation. Du får lära dig hur man
kan lösa problem i instrumentkretsar. Du får lära dig hur man
programmerar en dator för att
styra t.ex. en robot, avancerade
maskiner och belysning. Denna
inriktning ger den teoretiska
kunskapen för erhållande av
elcertifikat – Elektriker elteknik
– enligt Elbranschens Centrala
Yrkesnämnd (ECY).
Under utbildningens ingår APL –
arbetsplatsförlagt lärande. Du är
ute på en arbetsplats och arbetar
större delen av ditt sista studieår.
Där ges möjlighet till att etablera
kontakter inom el-branschen och
du har stora möjligheter till arbete
i framtiden.

• för vissa moment behövs ett
bra färgseende.
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Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religion 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma kurser

Syfte
Elprogrammet syftar till att ge
grundläggande kunskaper för
arbete med elinstallationer samt
till att ge tekniska och teoretiska
kunskaper inom området. Utbildningen syftar även till att ge en
grund för ett fortsatt lärande i
arbetslivet och för vidare studier.
Inför gymnasiet väljer du elteknik
eller automation. Första året är
gemensamt för de som går el- och
energiprogrammet. På vårterminen under första året väljer du
ett av alternativen: automation,
elteknik eller kommunikation.

Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik

100

Mekatronik

100

Exempel på yrken
Automationstekniker och styr- och
reglertekniker inom fastighetsautomation eller processautomation,
servicetekniker, projektledare.
B E H Ö R I G H E T S PA K E T

Tänk på:
• de flesta kurserna innehåller
en hel del teori
• många moment innehåller
matematiska problemlösningar

Poäng

Välj högskolepaketet så får du den
grundläggande behörigheten till högskolan. Du läser 200 p svenska
och 100 p engelska.

Inriktningskurser
Praktisk ellära

100

Mät- och styrteknik

100

Mät- och reglerteknik

100

Programmerbara styrsystem

100

Programfördjupningskurser
Fastighetsautomation 1

100

Fastighetsautomation 2

100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

Elinstallationer

200

Elkraftteknik

100

Elmotorstyrning

100

Ellära 1

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Summa totalt

2 500

Med reservation för eventuella förändringar.

EL- OCH
ENERGIPROGRAMMET
ELTEKNIK

Elteknik – elektriker/eltekniker
Du lär dig göra elinstallationer
inom alla förekommande byggnationer. Du lär dig om kraft,
belysning och teleinstallationer
samt service och felsökning på
förekommande elanläggningar.
Du lär dig om larm och övervak
ning. Du lär dig också installera
el i bostäder, kontor och industri.
Du lär dig installera, felsöka och
reparera olika maskiner. Du får
kunskaper i styr- och reglerteknik.
Denna inriktning ger den teoretiska kunskapen för erhållande
av elcertifikat – Elektriker elteknik
– enligt Elbranschens Centrala
Yrkesnämnd (ECY).

Under utbildningens ingår APL –
arbetsplatsförlagt lärande. Du är
ute på en arbetsplats och arbetar
större delen av ditt sista studieår.
Där ges möjlighet till att etablera
kontakter inom elbranschen och
du har stora möjligheter till arbete
i framtiden.
Tänk på:
• de flesta kurserna innehåller en
hel del teori
• många moment innehåller
matematiska problemlösningar
• för vissa moment behövs ett bra
färgseende.
Syfte
Elprogrammet syftar till att ge
grundläggande kunskaper för
arbete med elinstallationer samt
till att ge tekniska och teoretiska
kunskaper inom området.
Utbildningen syftar även till att ge
en grund för ett fortsatt lärande i
arbetslivet och för vidare studier.
Inför gymnasiet väljer du elteknik.
Första året är gemensamt för de
som går el- och energiprogrammet. På vårterminen under första
året väljer du ett av alternativen:
automation, elteknik eller
kommunikation.
Exempel på yrken
Elektriker, eltekniker, elingenjör,
säljare.
B E H Ö R I G H E T S PA K E T

Välj högskolepaketet så får du den
grundläggande behörigheten till högskolan. Du läser 200 p svenska
och 100 p engelska.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religion 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma kurser
Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik

100

Mekatronik

100

Inriktningskurser
Praktisk ellära

100

Elkraftteknik

100

Elinstallationer

200

Kommunikationsnät

100

Programfördjupningskurser
Belysningsteknik

100

Elmotorstyrning

100

Verktyg och materialhantering

100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

CAD 1

50

CAD 2

50

Ellära 1

100

Data och medianät

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete
Summa totalt

100
2 500

Med reservation för eventuella förändringar.
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EL- OCH
ENERGIPROGRAMMET
ELTEKNIK – KOMMUNIKATION
Elteknik – kommunikation
Du lär dig göra el- och tele
installationer. Du lär dig om kabelTV-nät, antenninstallationer och
bredbandsteknik för distribution
av digitala överföringar för TV,
data och interaktiva tjänster.
Du lär dig om installationer vad
gäller ljud, larm och säkerhet
samt om lokala datanätverk.
Du lär dig industriell mätteknik
och får fördjupade kunskaper
i styr- och reglerteknik. Denna
inriktning ger den teoretiska
kunskapen för erhållande av
elcertifikat – Elektriker elteknik
– enligt Elbranschens Centrala
Yrkesnämnd (ECY). Denna
inriktning ger dessutom kunskaper
motsvarande auktorisation för
Antenn 2, enligt CANT (antennoch kabel-TV-organisationen).
Under utbildningens ingår APL –
arbetsplatsförlagt lärande. Du är
ute på en arbetsplats och arbetar
större delen av ditt sista studieår.
Där ges möjlighet till att etablera
kontakter inom elbranschen och
du har stora möjligheter till arbete
i framtiden

Tänk på:
• de flesta kurserna innehåller
en hel del teori
• många moment innehåller
matematiska problemlösningar
• för vissa moment behövs ett bra
färgseende.
Syfte
Elprogrammet syftar till att ge
grundläggande kunskaper för
arbete med elinstallationer samt
till att ge tekniska och teoretiska
kunskaper inom området. Utbild
ningen syftar även till att ge en
grund för ett fortsatt lärande i
arbetslivet och för vidare studier.
Inför gymnasiet väljer du elteknik.
Första året är gemensamt för de
som går el- och energiprogrammet. På vårterminen under första
året väljer du ett av alternativen:
automation, elteknik eller
kommunikation.
Exempel på yrken
Kabel-TV-tekniker, servicetekniker,
underhållstekniker, säljare för
hemelektronikprodukter.
B E H Ö R I G H E T S PA K E T

Välj högskolepaketet så får du den
grundläggande behörigheten till högskolan. Du läser 200 p svenska
och 100 p engelska.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religion 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma kurser
Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik

100

Mekatronik

100

Inriktningskurser
Praktisk ellära

100

Elkraftteknik

100

Elinstallationer

200

Kommunikationsnät

100

Programfördjupningskurser
Verktyg och materialhantering

100

Antenn- och kabel-TV-teknik

100

Data- och medianät

100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

Ellära 1

100

Kommunikationsnät 2

100

Kommunikationsnät 3

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Summa totalt

2 500

Med reservation för eventuella förändringar.
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
NATURVETENSKAP

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser
Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religion 1

Är du genuint intresserad
av kemi, biologi och fysik?
Är din styrka matematik
och vill du fördjupa dig i
matematiska teorier? Då är
Naturvetenskapsprogrammet
inriktning Natur på S:t Eriks
gymnasium något för dig. Här
har vi moderna, välutrustade
laborationssalar och programfördjupningskursen Matematik 5,
som ger meritpoäng, ingår.
Naturvetenskapsprogrammet
är högskoleförberedande,
vilket innebär att du här lägger
grunden för högre studier på
högskola och universitet. Natur
vetenskapsprogrammet ger
dig behörighet att söka många
utbildningar på högskola och
universitet – utbildningar
till yrken som läkare, biolog,
kemist, civilingenjör för att
nämna några. Är din ambition och dröm att forska eller
bli entreprenör, så öppnar
Naturvetenskapsprogrammet
dörren även till detta.

Efter examen kommer du att
ha utvecklat din förmåga att
arbeta på ett naturvetenskapligt
sätt. Det innebär att du med ett
kritiskt tänkande kan analysera
resultat utifrån olika naturveten
skapliga principer. Detta är
förmågor som värderas högt
i samhället och därför finns
det naturvetare inom många
olika branscher, även sådana
som inte direkt är relaterade till
naturvetenskap.
På Naturvetenskapsprogrammet
blandas teori med praktiskt
arbete såsom fältstudier,
laborationer och experiment.
Våra moderna lokaler erbjuder
utmärkta förutsättningar för
naturvetenskapligt arbete.
Programmet kräver att du lägger
ner mycket tid på dina studier. I
gengäld får du en god utbildning
som ger dig ljusa framtidsutsikter.

Poäng

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Svenska2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska3/svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma kurser
Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk 1

100

Inriktningskurser
Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Programfördjupningskurser
Matematik 5

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Summa totalt

2 500

Med reservation för eventuella förändringar.
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religion 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Svenska2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska3/svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma kurser

Journalistik i praktiken
Du lär dig de teoretiska och
praktiska grunderna inom journalistik, reklam, media, radio- och
TV-produktion. Inom ramen för
programmet ges kurser som
fördjupar dina teoretiska kunskaper samtidigt som du kombinerar
detta med fördjupade praktiska
övningar inom de olika journalistiska yrkesområdena. I våra
studios får du möjlighet att arbeta
praktiskt med inspelning av ljud
och bild, ljussättning, redigering
och sändning. Under kurserna
görs studiebesök på universitet,
högskola och företag verksamma
inom TV och radio.
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Du kommer att utveckla
kunskaper i:
• hur man gör radio- och TVprogram där formen ges via
de praktiska kurserna medan
innehållet till stor del bestäms
av kursinnehåll för samhällskunskap, svenska, engelska och
historia
• hur man når ut med journalistik
och information genom att producera webbradio och webb-TV,
men även genom att utveckla
webbpublicering genom sociala
medier.

Filosofi 1

Fortsatta studier
Utbildningen ger gedigen
erfarenhet och möjlighet
för fortsatt utbildning inom
journalistik, film, TV- och radioproduktion. Programmet är
högskoleförberedande.

Moderna språk 1:a och 2:a kursen
Psykologi 1

50
200
50

Inriktningskurser
Journalistik, reklam och information 1

100

Medieproduktion 1

100

Medier, samhälle och
kommunikation 1

100

Psykologi 2a

50

Programfördjupningskurser
Journalistik, reklam och
information 2

100

Film- och TV-produktion 1

100

Fiim- och TV-produktion 2

100

Radioproduktion 1

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Summa totalt

2 500

Med reservation för eventuella förändringar.
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
SAMHÄLLSVETENSKAP

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religion 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Svenska2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska3/svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma kurser
Filosofi 1

Kunskap och förståelse för det
samhälle du lever i
Samhällsvetenskapsprogrammet
är ett högskoleförberedande
program. Inriktningen på S:t Eriks
gymnasium är lämplig för dig om
du efter din examen vill gå vidare
till högskole- eller universitetsstudier inom exempelvis statsvetenskap, samhällsplanering, juridik,
ekonomi, historia, sociologi eller
journalistik.
Samhällsvetenskapsprogrammet
syftar till att skapa en fördjupad
förståelse för samhällsförhållanden i Sverige och i världen. Under
din utbildning kommer du utveckla
din samarbetsförmåga, kreativitet
och självständighet.

Du kommer även utveckla dina
förmågor att se möjligheter,
ta initiativ och omsätta idéer i
praktisk handling.
Om du vill vara med och påverka
din egen och andras framtid är
inriktningen samhällsvetenskap
på S:t Eriks gymnasium ett bra val
för dig.

50

Moderna språk 1:a kursen

100

Moderna språk 2:a kursen

100

Psykologi 1

50

Inriktningskurser
Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religion 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Programfördjupningskurser
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Journalistik, reklam och
information 1

100

Naturkunskap 2

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete
Summa totalt

100
2 500

Med reservation för eventuella förändringar.
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BILD O

ING
VN

ESTETISKA
PROGRAMMET

FORMG
I
CH

BILD OCH FORMGIVNING
Samtidsbild – framtidsform
Vill du ha en bred konstnärlig och
kreativ utbildning inom bild- och
formskapande?
Bild och formgivning är till för dig
som vill söka vidare till konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga utbildningar efter
gymnasiet. Drömmer du om att
i framtiden arbeta med grafisk
formgivning, konst, inrednings
arkitektur, foto eller andra kreativa
yrken passar inriktningen Bild och
formgivning särskilt väl.
Våra stora, ljusa välutrustade
ateljéer gör det möjligt att arbeta
med en mängd olika uttryck och
format. Hos oss får du breda
praktiska och teoretiska kunskaper
inom bland annat måleri, keramik,
grafik, analogt och digitalt

foto, modellbygge samt digitalt
bildarbete.
Du får lära dig grunderna inom
bildskapande, och får även möjlighet till fördjupning inom olika
områden. För att skapa bredd i
dina bildkunskaper läser du också
kurserna Visuell kommunikation,
Fotografisk bild samt två olika
specialiseringskurser i Bild. Vi låter
ofta det rika utbud av konst och
kultur som finns i vår omgivning
samverka med undervisningen
på olika sätt.
Programmet är högskoleförberedande, vilket ger dig stora
valmöjligheter att söka en mängd
olika utbildningar efter gymnasiet.

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2b – kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/
Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/
Svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma kurser
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

100
50

Inriktningskurser
Bild och form 1b

100

Bild

100

Form

100

Bildteori

100

Programfördjupningskurser
Digitalt skapande 1

100

Fotografisk bild 1

100

Visuell kommunikation

100

Bild och form – specialisering

200

Individuellt val

200

Gymnasiearbete
Summa totalt

100
2 500

Med reservation för eventuella förändringar.

16

ESTETISKA
PROGRAMMET

IMATION
AN

ANIMATION

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser
Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2b – kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

Berätta med animation
Vill du få en bred kreativ utbildning inom animation, berättande
och ljudläggning?
Utbildningen är till för dig som har
ett stort intresse av animation,
oavsett om det handlar om animerad film, reklam eller spelgrafik.
Tyngdpunkten ligger på digitala
animationer, karaktärsarbete och
berättande, och animationerna
skapas till största delen med hjälp
av datorer och digitala ritplattor. Du får lära dig grunderna
inom 2D- och 3D-animation och
kan sedan välja vilken av dessa
tekniker du vill fördjupa dig inom.
För att fördjupa kunskaperna
läses Animation – specialisering
två gånger, en med fokus på ljud
och specialeffekter och en för att
skapa ett slutprojekt. Dessutom
ingår det en kurs i Film- och
TV-produktion.

De programvaror vi arbetar
mest med är TVPaint Animation,
Blender, Adobe Animate, Krita,
Substance Painter, Adobe
Photoshop, Adobe Premiere Pro
samt Adobe Audition.

Poäng

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/
Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/
Svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma kurser
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

100
50

Inriktningskurser

Programmet är högskoleförberedande, vilket innebär att du blir
behörig till att söka en mängd
olika utbildningar efter gymnasiet,
främst inom de konstnärliga,
humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Digitalt skapande 1

100

Medieproduktion 1

100

Medieproduktion 2

100

Medier, samhälle och
kommunikation 1

100

För att se elevarbeten, besök vår
sida på Vimeo: https://vimeo.com/
channels/sterikanimation.

Animation 1

Programfördjupningskurser
100

Animation 2

100

Animation specialisering

200

Film- och TV-produktion 1

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Summa totalt

2 500

Med reservation för eventuella förändringar.
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OCH RE

FI

GI

ESTETISKA
PROGRAMMET

LM

FILM OCH REGI – SPETSUTBILDNING

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2b – kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Svenska2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska3/svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma kurser
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

100
50

Inriktningskurser

Film och regi
Vill du utveckla din förmåga inom
regi, manus, filmfoto, ljud, ljus,
redigering och skådespeleri?
Inriktningen är till för dig som
har ett brinnande intresse för
film och vill kunna skapa, tolka
och använda berättelser. Du får
möjlighet att skapa både i egna
och gemensamma produktioner.
Efter årskurs ett har du möjlighet
att fördjupa dig inom foto, klipp,
manus, regi eller skådespeleri.
Film och regi förbereder dig för
konstnärliga högskoleutbildningar
och ger dig en fördel då vi samarbetar med Stockholms Dramatiska
Högskola och Konstfack. Eftersom
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Digitalt skapande 1

100

Medieproduktion 1

100

det estetiska programmet är ett
högskoleförberedande program
blir du även behörig till andra
utbildningar på högskola och
universitet inom humanistiska och
samhällsvetenskapliga områden.

Medieproduktion 2

100

Medier, samhälle och
kommunikation 1

100

S:t Eriks gymnasium har goda
tekniska resurser och lärare med
branscherfarenhet. Vi arbetar
med den senaste kameratekniken
och följande program för bildoch ljudbehandling: Avid Media
Composer, Avid Pro Tools, Adobe
After Effects, Adobe Photoshop
och New Tec Tricaster.

Programfördjupningskurser
Film- och TV-produktion 1

100

Film- och TV-produktion 2

100

Filmproduktion

100

Regi

100

Manus för film och TV

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Summa totalt

2 500

Med reservation för eventuella förändringar.

ESTETISKA
PROGRAMMET

TEATER

TEATER

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2b – kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Svenska2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska3/svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma kurser
Estetisk kommunikation 1

Har du ett starkt intresse för
teater? En önskan att stå på
scen? Förmedla viktiga berättelser? Arbeta tillsammans i
kollektiva, konstnärliga processer? Och samtidigt få behörighet
till högskolan? Då har du kommit
helt rätt!
Utbildningen utgår från skådespelarens arbete och under dina
tre år hos oss kommer du att
medverka i flera olika uppsättningar, både små och stora.
Vi arbetar aktivt för att du ska få
en bred förståelse för teaterns
formspråk och hos oss får du
fördjupa dig i allt från barnteater,
klassisk och modern text, improvisation, regi, filmskådespeleri
till mask och mim. För oss är det
viktigt att du blir en självständig,
kreativ person – det går som en
röd tråd genom hela utbildningen.

I årskurs tre gör vi en stor slutproduktion som spelas på en
professionell teaterscen där du får
en mycket god inblick i skapandeprocessen från idé till färdig
föreställning. Teaterinriktningen
är högskoleförberedande och ger
dig utmärkta förutsättningar för
vidare studier vid både konstnärliga och andra högskolor.
Teaterutbildningen på S:t Eriks
gymnasium har funnits sedan 1994
och många av våra före detta
elever är idag framgångsrika
skådespelare och regissörer,
både i Sverige och internationellt.
Samtliga teaterlärare är behöriga
och har samtidigt en mycket aktiv
kontakt med det verksamma teaterlivet. Det Estetiska programmet
har också samarbeten med flera
olika teatrar i Stockholm, vilket gör
att vi ofta går på teater.

Konstarterna och samhället

100
50

Inriktningskurser
Scenisk gestaltning 1

100

Scenisk gestaltning 2

100

Scenisk gestaltning 3

100

Teaterteori

100

Programfördjupningskurser
Fysisk teater

100

Regi

100

Röst

100

Sceniskt karaktärsarbete

100

Sceniskt karaktärsarbete – text

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete
Summa totalt

100
2 500

Med reservation för eventuella förändringar.
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ESTETISKA
PROGRAMMET

SIKAL
MU

MUSIKAL

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2b – kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma kurser
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

100
50

Inriktningskurser

Har du ett brinnande intresse för
sång, dans och teater? Vill du
jobba med dessa uttryck? Stå på
scen? Arbeta tillsammans med
olika föreställningar och samtidigt
få behörighet till högskolan? Då är
musikalprofilen helt rätt för dig.
Vi erbjuder dig en bred utbildning
med sång, dans- och teaterundervisning, musikteori och kör. I varje
årskurs jobbar vi med någon form
av sceniskt projekt där vi övar
scennärvaro och möter publik.
Detta utmynnar i en stor slutproduktion i årskurs 3, en musikal med
orkester, ljus och ljud – så nära en
professionell musikaluppsättning
som man kan komma. Hos oss får
du verkligen chansen att utveckla
dina färdigheter inom musikalens
tre uttryck och känna på hur det är
att vara musikalartist.
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Musikalprofilen på S:t Eriks gymnasium är högskoleförberedande
och ger dig goda förutsättningar
för vidare studier vid både
konstnärliga högskolor och
andra universitet och högskolor.
Musikalutbildningen på S:t Eriks
gymnasium har funnits sedan 1996
och många av våra gamla elever
har gått vidare till högre musikal
utbildningar och flera arbetar som
musikalartister. Samtliga lärare
som undervisar på musikalprofilen
är behöriga, många är också
själva aktiva på scen.
Vi har också kontakt med
Kulturhuset Stadsteatern och
andra teatrar i Stockholm vilket
gör att vi går på olika föreställningar med våra elever.

Gehörs- och musiklära 1

100

Ensemble med körsång

200

Instrument eller sång 1

100

Programfördjupningskurser
Dansgestaltning 2

100

Dansteknik 1

100

Instrument eller sång 2

100

Scenisk gestaltning 1

100

Sceniskt karaktärsarbete

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete
Summa totalt

100
2 500

Med reservation för eventuella förändringar.

ESTETISKA
PROGRAMMET
MUSIK

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2b – kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/
svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/
svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/
svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma kurser
Estetisk kommunikation 1

Har du ett passionerat intresse
för att sjunga eller spela? Vill du
utveckla ditt musikaliska uttryck?
Vill du stå på scen, möta en publik
och arbeta tillsammans med
andra i olika typer av scenproduktioner? Vill du i framtiden ha möjlighet att arbeta som musiker/artist
och få behörighet till universitet/
högskola? Då är musikprofilen på
S:t Eriks gymnasium helt rätt för
dig.
Musikprofilen vänder sig till dig
som vill jobba med din röst/ditt
huvudinstrument och få en bred
och djup förståelse för musik som
hantverk och estetiskt uttryck. Vi
erbjuder dig en utbildning med
lektioner på ditt huvudinstrument,
bruksspel och ackompanjemang,
musikproduktion, ensemble och
gehörs- och musiklära.

I varje årskurs jobbar vi med
sceniska projekt i olika former.
Målet är att du ska få erfarenhet
av helheten kring en scenisk
musikproduktion. Musikprofilen
är högskoleförberedande och
ger dig utmärkta förutsättningar
för vidare studier på universitet/
högskola.

Konstarterna och samhället

Musikprofilen startades 2005,
och många av våra elever har
gått vidare till högre utbildning
och fortsatt att ägna sig åt musik.
Samtliga lärare är behöriga och
legitimerade. Många är aktiva
som musiker, sångare, producenter
och artister och undervisar också
på högre musikutbildningar.
Kom till oss och släpp loss din
kreativitet!

100
50

Inriktningskurser
Gehörs- och musiklära 1

100

Ensemble med körsång

200

Instrument eller sång 1

100

Programfördjupningskurser
Arrangering och komposition 1

100

Bruksspel och ackompanjemang

100

Ensemble 2

100

Musikproduktion 1

100

Instrument eller sång 2

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete
Summa totalt

100
2 500

Med reservation för eventuella förändringar.
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ESTETISKA
PROGRAMMET
MUSIKPRODUKTION

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2b – kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma kurser
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

100
50

Inriktningskurser
Gehörs- och musiklära 1

100

Ensemble med körsång

200

Instrument eller sång 1

100

Programfördjupningskurser

Vill du lära dig grunderna till att
spela in och producera musik
och ljud till artister, TV, radio,
film och spel? Vill du i framtiden
kunna arbeta inom musik- eller
spelbranschen och samtidigt få
behörighet till universitet och
högskola? Då är musikproduktionsprofilen på S:t Eriks gymnasium helt rätt för dig!
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Vi erbjuder en bred utbildning där
du utvecklar dina kunskaper i att
skapa ljud och skriva musik. Hos oss
kommer du få jobba med klanger,
sound, ord, rytmer och musik. Du
kommer att lära dig verktyg för att
kunna uttrycka dig konstnärligt.
För att du ska nå så långt som
möjligt under de år du går hos oss,
förväntar vi oss att du dagligen övar
på ditt huvudinstrument och ägnar
mycket tid åt musikproduktion. Då
kommer vi att kunna coacha dig
mot ett framtida yrke i musikbranschen eller spelbranschen – kanske
som producent, ljuddesigner eller
låtskrivare!

Arrangering och komposition 1

100

Bruksspel och ackompanjemang

100

Film- och interaktiv ljudproduktion

100

Musikproduktion 1

100

Musikproduktion 2

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete
Summa totalt

100
2 500

Med reservation för eventuella förändringar.
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– för dig som inte är behörig till ett nationellt program
Programinriktat individuellt val (IMV)
För dig som har som mål att gå ut ett nationellt
yrkesinriktat program inom Hantverksprogrammet,
El- och energiprogrammet eller på vissa högskoleförberedande teoretiska program. Du läser samma
gymnasiekurser som eleverna på nationellt program
samt de grundskolekurser du saknar för behörighet till
nationellt program.
Du är behörig att söka IMV om du har godkända betyg i:
• svenska eller svenska som andraspråk och engelska eller
matematik samt i minst fyra andra ämnen
eller
• svenska eller svenska som andraspråk, engelska och
matematik samt i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion mot
Inriktningar inom hantverk (IMY)
För dig som är intresserad av hantverksprogrammet och
vill komma ut i arbete eller behöver läsa in betyg från
grundskolan för behörighet mot yrkesinriktat nationellt
program eller programinriktat individuellt val. Du läser
grundskoleämnen (främst sv, ma, en, sh) varvat med
praktiska yrkesämnen. Utbildningens längd varierar (1–3
år) och det är den individuella studieplanen som styr.
Utbildningen innehåller praktik där det finns möjlighet att
etablera kontakt med arbetsmarknaden.
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BESÖK OSS

Se vår hemsida för mer information om hur du kommer
i kontakt med oss och besöker våra program.
Öppet hus
7 december 2021, kl 17.00-19.00
18 januari 2022, kl 17.00-19.00

Mitt på Kungsholmen!
Vi ligger centralt vid Fridhemsplan på Kungsholmen med promenadavstånd till Cityterminalen.
Bonniers konsthall
S:t Eriksplan

Sergels
Torg

S:t Eriks

gymnasium
Västermalmsgallerien
Stockholm C

J
Fridhemsplan

T-Centralen
Kronobergsparken

Rådhuset

Elever som bor längre bort än 6 km från skolan får SL-kort.

S:t Eriks gymnasium
Polhemsgatan 35. Kungsholmen
steriksgymnasium.stockholm.se
08-508 38 200
steriksgymnasium@edu.stockholm.se
T-bana Fridhemsplan

