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I GHS har eleverna möjlighet att välja klass,
profilklass, efter intresseinriktning.

De fyra profilerna är:
! Kreativ
! Media och språk
! Idrott
! Naturvetarna

Profilklasserna ger större motivation och möjlighet
till fördjupning inom elevernas intresseområden. Det
aktiva profilvalet gynnar elevdemokratin och ett ökat
ansvarstagande för studierna.
Oberoende av profil ger studierna kompetens till alla
vidare studier på gymnasialstadiet. Profilerna
presenteras för de blivande högstadieeleverna och
deras föräldrar i den årligen återkommande
”profilmässan”.
På följande sidor ges en kortfattad presentation.

P r o f i l d aga r

Inom profilerna ordnas det tre temadagar per läsår.

Då kan man:

* få vara mer tillsammans med eleverna i den
egna profilen

* påbörja olika projekt

* få arbeta under längre pass med sina egna
profilämnen

* avsluta och utvärdera projekt som man arbetat med
hela året

* arbeta tillsammans i åldersblandade grupper



Kreativ profil

Om du gillar att jobba med händerna är det här din profil!

Åk 7 Färger och former, 1 vt

Kreativtimme - Färg/Klang
Trä/Textilslöjd - Ett gemensamt projekt:

Tema: enkla möbler

Åk 8 De rätta teknikerna, 2 vt

Kreativtimme - Animation, rörliga bilder
Textilslöjd - Garnteknologi
Trä/metallslöjd - Bruksföremål/slöjdtekniker

Åk 9 Vi vidgar våra vyer, 2 vt

Kreativtimme - Film/teater/eget projekt
Textilslöjd - Festkläder
Trä/metallslöjd - Bruksföremål/slöjdtekniker

*vt är förkortning av veckotimme

Naturvetarprofil

Detta är profilen för dig som gillar att utforska din
omgivning.
Vi arbetar med data, natur, miljö och teknik.

Åk 7 Programmering och profilnatur, 1 vt
(kemi-biologi-geografi)

Åk 8 Profilfysik och teknik, 1 vt

Profilnatur, 1 vt

Åk 9 Profilfysik och teknik, 1 vt

Profilnatur, 1 vt

*vt är förkortning av veckotimme



Media- och språkprofil

Följ med och upptäck världen i mediaprofilen!

Åk 7 USA-resa, ½ vt
En virtuell resa genom USA
Nordiska språk ½ vt
Grannspråk och språkens släktskap

Åk 8 Mediaverkstad, 1 vt och Podcast, 1 vt
Lär dig göra egna nyhetsprogram. Historiska och
aktuella nyheter i nyhetssändningar och
radioprogram. Skapa din egen film med olika appar
och program.

Åk 9 Spanska, 2 vt
Lär dig spanska. Ta del av kultur och traditioner i
den spansktalande delen av världen. Dramatisera och
spela in. Laga mat och skriv en kokbok.

*vt är förkortning av veckotimme

Idrottsprofil

Kom med och sporta med oss!

Åk 7 Idrott och ledarskap, 1 vt

Leda uppvärmning och lekar
Ovanliga spel/aktiviteter

Åk 8 Idrott och ledarskap, 2 vt

Planera och leda lektion
Ovanliga spel/aktiviteter

Åk 9 Idrott, teori och ledarskap, 2 vt

Barnledarutbildning med lågstadiepraktik
Idrottsskador
Ovanliga spel/aktiviteter

Idrottsprofilen testar under profildagarna olika trendidrotter
samt andra sommar- och vinteridrotter.

*vt är förkortning av veckotimme




