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Centralt läge!

Kunskap 
kommer först

P å International IT College of Sweden går c:a 350 elever. Vår 
skola ligger i trivsamma lokaler i centrala Stockholm, stadsdelen 

Vasastan. Våra grannar är Adolf Fredriks musikklasser och Sabbats-
bergs sjukhus.

Med skolans lunchkort äter du gratis och gott på ett 20-tal res-
tauranger i närområdet. Lunchkortet laddas med 70 kr om dagen, 
men genom förmånliga avtal med restaurangerna äter du dagens 
rätter med tillbehör som brukar kosta 80-90 kr för en privatperson. 
Du bestämmer själv vart du vill gå och vad du vill äta.
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Ekonomiprogrammet passar dig som är 
intresserad av områden som entreprenör-
skap, företagande och juridik.

Brinner du för digitalt skapande, animation, 
foto, film, spel och media? Då bör du läsa 
Estetiska programmet.

Om du är intresserad av naturvetenskap, 
gillar matematik och experiment samt att 
lösa problem, då är Naturvetenskapspro-
grammet rätt för dig.

Samhällsvetenskapsprogrammet med in-
riktning Media passar dig som är intres-
serad av områden som politik, världen och 
mänsklig tillvaro. Här får du möjlighet att 
studera många mediaämnen.

Tycker du om matematik, naturvetenskapli-
ga ämnen och datorer? Teknikprogrammet 
passar dig som är intresserad av teknik och 
teknikutveckling och vill ha en god grund 
för fortsatta studier.

Våra program i korthet

”

nternational IT College of Sweden (INIT College) är en friskola, men drivs 
utan vinstintressen. Det är ett privilegium att vara rektor för en sådan skola, 

eftersom man kan satsa mer på eleverna.
Alla våra program är högskoleförberedande. Vi håller hög kvalitet i undervis-

ningen och förbereder eleverna för studier på universitet både i Sverige och 
utomlands. Om du är en seriös elev som vill investera i din framtid, då har du 
hittat rätt. Jag välkomnar dig till INIT College.
Här fokuserar vi på kunskap. Tillsammans. Välkommen!
  

    Daniel Stridsman, rektor

I
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https://initcollege.se/kontakt/
https://initcollege.se/kontakt/


Våra lärare

Vår studiemiljöPedagogisk
värdegrund

A

I
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lla lärare är högutbildade och många har lång 
erfarenhet av utbildning och arbetsliv utanför 

skolan. Därför kan de ge dig värdefulla insikter 
om högre studier och kraven på arbetsmarknaden. 
Vi har även lärare som doktorerat och har om-
fattande bakgrund inom forskning.

För oss är det viktigt att våra elever möter in-
spirerande lärare!

NIT College har ett bibliotek med läsplatser 
samt tysta studierum som är tillgängliga för 

den som vill studera på rasten eller efter skolan. 
Effektivt lärande kräver en ordnad och lugn studie-
miljö. 

Vi förväntar oss att alla elever följer skolans 
trivselregler, respekterar varandra i och utanför 
klassrummet, samt kommer förberedda till lektio-
nerna.

i är övertygade om att man lär sig bäst när 
man har en riktig lärare som lär ut med entu-

siasm och leder klassrumsarbetet. Vi har riktiga 
läroböcker och lärarledda lektioner. Hos oss blir 
du som elev aldrig övergiven av läraren.

Vi anser att det mesta av skolarbetet bör utfö-
ras i skolan. Därför har vi få skriftliga hemuppgifter 
och inlämningar. Vi gör istället prov och uppsatser 
här i skolan. 

Tre dagar i veckan finns frivillig studietid efter 
skolan då den som vill kan få extra hjälp och inspi-
ration av sina lärare. Vi tycker inte att någon skall 
behöva betala för läxhjälp.

Det är lättare att arbeta och klara av skolan om 
det är lugnt i klassrummet. Här finns inga kompro-
misser. I klassrummet råder arbetsro och koncen-
tration, under lärarens ledarskap.

Våra elever lär sig att komma i tid. När lek-
tionen börjar, låser vi dörrarna och sätter igång 
att arbeta. 
Då får man mycket gjort!

Vi trivs tillsammans!
i är en relativt liten skola, och det betyder att 
du som enskild elev lyfts fram och blir sedd 

av lärarna. Alla känner alla och ofta umgås elever 
över årskurs- och programgränserna. 
Det skapar en speciell gemenskap.

Ibland kan man undra om vi helt enkelt haft tur 
då vi fått så trevliga elever, eller om det är skolans 
speciella atmosfär som skapat sammanhållningen.

Oavsett vad som är orsaken, så är vi stolta över 
detta! Vi ser elever som inte vill gå hem efter sko-
lans slut utan stannar kvar och studerar tillsammans.

Varje termin ordnar vi ett antal aktiviteter för 
att stärka gemenskapen på skolan, såsom skidresa, 
teaterbesök, mentorsaktiviteter, utflykter och stu-
diebesök.

V



IT & MediaEngelska

FI ör att hävda sig på den globala arbetsmark-
naden krävs goda kunskaper inom både IT och 

media. Våra datasalar är utrustade med  snabba 
i7-datorer med SSD-diskar. Naturligtvis får varje 
elev också en egen bärbar dator.

Skolan har även en 3D-printer som eleverna 
kan nyttja.

Programmering
Här kan du läsa programmering 1 och 2 med 
språket Python. Vi kommer snabbt in på objekt- 
orienterad programmering och metoder för att 
utveckla större program. Inom ramen för gymnasie- 
arbetet kan man sedan t.ex. inrikta sig på artificiell 
intelligens eller spelutveckling.

Media
Inom media får du möjlighet att arbeta med film, 
foto och animering i de senaste versionerna av 
flera marknadsledande program såsom Adobe 
Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects 
samt  InDesign.

Webbteknik
Här har du möjlighet att läsa ett helt ämnespaket i 
webbteknik då vi erbjuder kurserna Webbutveck-
ling 1 och 2 samt Webbserverprogrammering 1 
och 2. Omfattningen av detta ämne möjliggör en 
rejäl fördjupning där man lär sig att programmera 
kompletta databasdrivna webbsajter med hänsyn 
till prestanda, säkerhet och användarupplevelse.

Datorteknik
Inom datorteknik kommer du att jobba med 
Raspberry Pi, en enkortsdator som erbjuder en 
oslagbar flexibilitet för olika projekt med inrikt-
ning inom övervakning, simulering och mätning.

NIT College har engelska som profil. I en 
alltmer globaliserad värld är det viktigt att 

behärska engelska på avancerad nivå. Alla våra 
engelsklärare är mycket erfarna och har engelska 
som modersmål. Under sommaren år 2 bjuder vi 
våra elever på en språk- och kulturresa till vår 
systerskola i London, Kensington Academy. 

Genom ett samarbete med University of Cam-
bridge i England är vi certifierade som Cambridge 
International School och Test Centre. Därför kan 
vi som enda skola i Sverige erbjuda dig som har 
höga ambitioner en engelsk gymnasieexamen 
(A Level) i vissa ämnen.

Våra elever får ta Cambridge-universitetets 
språkcertifikat, vilka är internationellt erkända och 
öppnar dörrar till studier på universitet över hela 
världen. De flesta elever tar CAE (Certificate in 
Advanced English) och många tar också CPE 
(Certificate of Proficiency in English) som motsva-
rar en mycket avancerad engelskanivå. Den som 
lyckas ta CPE har i princip visat att den har lika 
goda engelskakunskaper som en bildad person 
med engelska som modersmål.

CAE (Certificate in Advanced English)
CPE (Certificate of Proficiency in English) 
A Levels (engelska gymnasieexamina)

https://initcollege.se/engelsk-profil/
https://initcollege.se/engelsk-profil/


konomiprogrammet passar dig som är 
intresserad av områden som entrepre-

nörskap, företagande och juridik.

Under utbildningen får du kunskaper inom redovis-
ning, kalkylering och marknadsföring, ledarskap samt 
organisation. Dessutom får du möjlighet att starta och 
driva ett eget företag, verkligt eller virtuellt. INIT sam-
arbetar med organisationen ”Ung Företagsamhet”. 

Kanske har du många idéer, men hur kan du för-
verkliga dem? Hur kan du gå från en affärsidé till ett 
verkligt fungerande företag som kan ge inkomster?  
För att kunna göra detta behöver du kunskap och 
erfarenheter som du kan få på Ekonomiprogrammet.

Ekonomiprogrammet är en studieförberedande 
utbildning, som ger dig en bred teoretisk grund för 
fortsatta studier inom områden som ekonomi, juridik 
och statsvetenskap. Yrken inom den ekonomiska och 
samhällsvetenskapliga sektorn är till exempel, jour-
nalist, civilekonom, lärare, polis eller jurist.

Just kombinationen engelska och ekonomi är 
utmärkt om du vill göra internationell karriär. Den am-
bitiöse kan läsa engelska upp till en mycket hög nivå. 
I de högre kurserna kan du certifiera dig i det engelska 
språket med Cambridge examina (Advanced/Profi-
ciency) vilket ger dig en fördel inför att studera eller 
arbeta över hela världen. Du har också möjlighet att 
ta en engelsk gymnasieexamen (A Level) i Business 
Studies.

EK

E

EKONOMIPROGRAMMET

Företagande är 
min passion. 
På INIT får jag en god grund 
för att studera och arbeta med 
företagande utomlands.

”
”

Laila, Ekonomi

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5    100
Engelska 6    100
Historia 1b    100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1b   100
Matematik 2b   100
Naturkunskap 1b   100
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1b   100
Samhällskunskap 2   100
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3                    100
   1250

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi 1   100
Privatjuridik   100
Moderna språk   100
Psykologi 1        50
    350

INRIKTNING EKONOMI
Entreprenörskap och företagande  100
Företagsekonomi 2   100
Matematik 3b                                                            100
    300

PROGRAMFÖRDJUPNING  300
GYMNASIEARBETE   100
INDIVIDUELLT VAL   200

EXEMPEL PÅ VALBARA KURSER
Ekonomi specialisering, Engelska 7, Engelska specialisering, Filosofi 1, 
Historia 2a, Idrott och hälsa 2, Information och kommunikation 1, Medier, 
samhälle och komm. 1 , Moderna språk, Programmering 1, Psykologi 
2a, Svenska – Skrivande, Svenska – Litteratur, Webbserverprogramme-
ring 1, Webbutveckling 1

500p
i valbara
kurser!

https://initcollege.se/vara-program/ekonomiprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/ekonomiprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/ekonomiprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/ekonomiprogrammet/
https://vimeo.com/337513301
https://initcollege.se/vara-program/ekonomiprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/ekonomiprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/ekonomiprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/ekonomiprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/ekonomiprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/ekonomiprogrammet/


rinner du för digitalt skapande, foto-
grafering och film? Då ska du läsa det 

Estetiska programmet.

Hos oss får du arbeta praktiskt med att skapa och 
bearbeta bilder, ljud, musik och text. I utbildningen 
ingår olika former av medieproduktion, allt från webb-
design till filmproduktion. Du lär dig skapa webbsidor 
och övar dig i att redigera bilder, ljud och film med 
hjälp av program som till exempel Adobe Premiere 
Pro, Adobe After Effects och Adobe Photoshop. Efter 
studenten har du en god grund för fortsatta studier 
och en framtida karriär som exempelvis webbdesigner, 
multimediaproducent, speldesigner eller projekt- 
ledare inom IT och media. 
Världen blir din arbetsmarknad!

Du kommer att kunna påverka utformningen av 
din utbildning då programmet har 700 poäng i val-
bara kurser. Den ambitiöse kan läsa engelska upp 
till en mycket hög nivå. I de högre kurserna kan du 
certifiera dig i det engelska språket med Cambridge 
examina (Advanced/Proficiency) vilket ger dig en för-
del inför att studera eller arbeta över hela världen.

Här har du möjligheten att kombinera både IT 
och språk och därmed öka din konkurrenskraft på en 
global arbetsmarknad.

ES

B
På INITs estet-
linje får jag 
uttrycka mig kreativt. Dess-
utom älskar jag att det är en 
liten skola, då känner man sig 
trygg och sedd.

”
”

Lovisa, Estet

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
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/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3                    100
   1150

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Estetisk kommunikation 1  100
Konstarterna och samhället      50
    150

INRIKTNING ESTETIK & MEDIA
Digitalt skapande 1   100
Medieproduktion 1   100
Medieproduktion 2  100
Medier, samhälle & kommunikation 1                  100
  400

PROGRAMFÖRDJUPNING  500
GYMNASIEARBETE   100
INDIVIDUELLT VAL   200

EXEMPEL PÅ VALBARA KURSER
Engelska 7, Engelska specialisering, Entreprenörskap, Filosofi 1, Foto-
grafisk bild, Idrott och hälsa 2, Information och kommunikation 1, Ma-
tematik 2b, Matematik 3b, Moderna språk, Psykologi 1, Psykologi 2a, 
Svenska – Litteratur, Svenska – Litteratur, Svenska – Skrivande, Webb-
serverprogrammering 1, Webbutveckling 1, Webbutveckling 2

700p
i valbara
kurser!

ESTETISKA PROGRAMMET

https://initcollege.se/vara-program/estetprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/estetprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/estetprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/estetprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/estetprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/estetprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/estetprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/estetprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/estetprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/estetprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/estetprogrammet/


m du är intresserad av naturveten-
skap, gillar matematik och experiment 

samt att lösa problem, då är Naturveten-
skapsprogrammet rätt för dig.

Här läggs grunden för vidare studier i de naturveten-
skapliga ämnena. Här får du även utföra intressanta 
laborationer och lära dig principerna för vetenskaplig 
metod och forskning. Naturvetenskapsprogrammet 
ger dig en mycket bred grund och möjlighet att söka 
de flesta universitetsutbildningar. Kanske drömmer 
du om att läsa till läkare, civilingenjör, kemist eller 
meteorolog?  I Sverige eller utomlands? Allt är möjligt 
med det här programmet. 

Om du är intresserad av att experimentera, lösa 
problem, tänka fritt och satsa helhjärtat på dina gym-
nasiestudier, kan naturvetenskapsprogrammet vara 
rätt för dig. Du får goda grunder i de naturveten-
skapliga ämnena och utför spännande laborationer 
med modern utrustning i en stimulerande miljö. Med 
datorers hjälp lär du dig att på ett metodiskt sätt ta 
fram och presentera undersökningar och resultat.

Den ambitiöse kan läsa engelska upp till en 
mycket hög nivå. I de högre kurserna kan du certi-
fiera dig i det engelska språket med Cambridge exa-
mina (Advanced/Proficiency) vilket ger dig en fördel 
inför att studera eller arbeta över hela världen. Du 
kan också ta en engelsk gymnasieexamen (A Level) i 
Mathematics.

NA

O
Jag har alltid 
varit intresserad
av naturvetenskap och eng-
elska. På INIT College kan jag 
välja båda! Dessutom ser jag 
mycket fram emot språk- 
resan till England nästa läsår.

”
”

Ur Al, Natur

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5    100
Engelska 6    100
Historia 1b    100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1c   100
Matematik 2c   100
Matematik 2c   100
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1b   100
Svenska/svenska som andraspråk 1 100
Svenska/svenska som andraspråk 2 100
Svenska/svenska som andraspråk 3                     100
   1150

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1    100
Fysik 1a    150
Kemi 1    100
Moderna språk     100
    450

INRIKTNING NATURVETENSKAP
Biologi 2    100
Fysik 2    100
Kemi 2  100
Matematik 4                100
    400

PROGRAMFÖRDJUPNING  200
GYMNASIEARBETE   100
INDIVIDUELLT VAL   200

EXEMPEL PÅ VALBARA KURSER
Engelska 7, Engelska specialisering, Entreprenörskap, Filosofi 1, Histo-
ria 2a, Idrott och hälsa 2, Matematik 5, Matematik specialisering, Mo-
derna språk, Programmering 1, Programmering 2, Psykologi 1, Svenska 
– Litteratur, Svenska – Skrivande, Webbutveckling 1, Webbutveckling 2

400p
i valbara
kurser!

NATUR

https://initcollege.se/vara-program/naturvetenskapsprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/naturvetenskapsprogrammet/
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amhällsvetenskapsprogrammet pas-
sar dig som är intresserad av områden 

som politik, världen och mänsklig tillvaro.

Du lär dig utveckla ett vetenskapligt och kritiskt för-
hållningssätt. Utbildningen stärker din förmåga att 
söka, sovra och bearbeta information med källkritisk 
medvetenhet. Du får studera journalistik, information 
och reklam, samt lära dig att praktiskt framföra bud-
skap i text, bild och ljud samt pröva olika kommunika-
tiva möjligheter.

Du får kunskaper om mediernas roll i samhället 
och hur man kan använda sig av medieteknik för att 
förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Sam-
hällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred teoretisk 
och praktisk grund för fortsatta studier. Yrken inom 
den samhällsvetenskapliga sektorn är till exempel dip-
lomat, politiker, psykolog eller utrikeskorrespondent.

Den ambitiöse kan läsa engelska upp till en mycket 
hög nivå. I de högre kurserna kan du certifiera dig 
i det engelska språket med Cambridge examina 
(Advanced/Proficiency) vilket ger dig en fördel inför 
att studera eller arbeta över hela världen.

Här har du möjligheten att kombinera både IT 
och språk med de samhällsvetenskapliga ämnena 
och därmed öka din konkurrenskraft på en global 
arbetsmarknad.

SA

S
Lärarna på INIT 
är riktigt bra! 
De kan sin sak och är alltid 
där för att hjälpa en att nå 
sina mål.

”
”

Gabriel, Samhälle

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5    100
Engelska 6    100
Historia 1b    100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1b   100
Matematik 2b   100
Naturkunskap 1b   100
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1b   100
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3                    100
   1150

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1      50
Moderna språk   200
Psykologi 1        50
    300

INRIKTNING SAM-MEDIA
Journalistisk, reklam & information 1 100
Medieproduktion 1   100
Medier, samhälle & kommunikation 1 100
Psykologi 2a                    50 
    350

PROGRAMFÖRDJUPNING 400
GYMNASIEARBETE   100
INDIVIDUELLT VAL   200

EXEMPEL PÅ VALBARA KURSER
Biologi 1, Digitalt skapande 1, Engelska 7, Engelska specialisering, En-
treprenörskap, Fotografisk bild 1, Historia 2a, Idrott och hälsa 2, Infor-
mation och kommunikation 1, Konstarterna och samhället, Matematik 
3b, Moderna språk, Samhällskunskap 2, Svenska – Litteratur, Svenska 
– Skrivande, Webbutveckling 1

600p
i valbara
kurser!

SAMHÄLLE

https://initcollege.se/vara-program/samhallsvetenskapsprogrammet/
https://initcollege.se/vara-program/samhallsvetenskapsprogrammet/
https://vimeo.com/337514500
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ycker du om matematik, naturveten-
skapliga ämnen och datorer? Vårt 

teknikprogram passar dig som är intress- 
erad av teknik och teknikutveckling och 
vill ha en god grund för fortsatta studier.

Utbildningen ger dig kunskap inom informations-, 
kommunikations- och medieteknik. Du får lära dig 
konstruktion, datorkommunikation, programmering, 
digitala media, webbutveckling samt dator- och 
ritteknik. Hos oss arbetar du med snabba och pigga 
i7-datorer.

Vårt teknikprogram ger dig en högskoleförbe-
redande utbildning med informations- och medie-
teknisk inriktning. Du kan exempelvis läsa vidare till 
civilingenjör, spelutvecklare, programmerare, industri- 
designer eller arkitekt, här hemma eller utomlands. 

Den ambitiöse kan också läsa engelska upp till en 
mycket hög nivå. I de högre kurserna kan du certifiera 
dig i det engelska språket med Cambridge examina 
(Advanced/Proficiency) vilket ger dig en fördel 
inför att studera eller arbeta över hela världen. Du 
kan även ta en engelsk gymnasieexamen (A Level) i 
Mathematics.

Hos oss har du möjlighet att kombinera IT och 
språk med en teknisk utbildning och därmed öka din 
konkurrenskraft på den globala arbetsmarknaden.

TE

T
Jag vill bli spel-
utvecklare. 
Tillsammans med alla fantas-
tiska lärare tar jag nu de
första stegen mot att för-
verkliga denna dröm.

”
”

Hilda, Teknik

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5    100
Engelska 6    100
Historia 1b    100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1c   100
Matematik 2c   100
Matematik 3c   100
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1b   100
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3                     100
   1150

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Fysik 1a    150
Kemi 1    100
Teknik 1      150
    400

INRIKTNING INFO & MEDIETEKNIK
Dator- och nätverksteknik  100
Programmering 1   100
Webbutveckling                100
    300

PROGRAMFÖRDJUPNING  400
GYMNASIEARBETE   100
INDIVIDUELLT VAL   200

EXEMPEL PÅ VALBARA KURSER
Biologi 1, Biologi 2, Datorteknik 1a, Digitalt skapande 1, Engelska 7, 
Engelska specialisering, Entreprenörskap, Filosofi 1, Fotografisk bild 1, 
Fysik 2, Idrott och hälsa 2, Information och kommunikation 1, Kemi 
2, Matematik 4, Matematik 5, Medieproduktion 1, Medieproduktion 2, 
Moderna språk, Programmering 2, Psykologi 1, Svenska – Litteratur, 
Svenska – Skrivande, Webbserverprogrammering 1, Webbserverpro-
grammering 2, Webbutveckling 2

600p
i valbara
kurser!

TEKNIK
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Ekonomiprogrammet

Årskurs 1 (850 poäng) 

Engelska 5 100
Företagsekonomi 1 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Moderna språk* 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100

Årskurs 2 (850 poäng, inkl valbara kurser) 

Engelska 6 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100

Valbara kurser åk 2 (100 poäng)  
Historia 2a 100
Moderna språk* 100
Programmering 1 100
Svenska - Litteratur 100

Årskurs 3 (800 poäng, inkl valbara kurser) 

Entreprenörskap och företagande 100
Gymnasiearbete 100
Matematik 3b 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100

Valbara kurser åk 3 (400 poäng ) 
Individuellt val  200
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även 
kurser under programfördjupning kan väljas) 
Engelska specialisering 100
Idrott och hälsa 2 100
Information och kommunikation 1 100
Svenska – Skrivande 100
Webbserverprogrammering 1 100
Webbutveckling 1 100

Programfördjupning  200
(200 poäng av nedanstående kurser väljs) 
Ekonomi specialisering 100
Engelska 7 100
Filosofi 1 50
Medier, samhälle och komm. 1  100
Moderna språk* 100
Psykologi 2a 50

Estetiska programmet

Årskurs 1 (750/850 poäng) 

Engelska 5 100
Estetisk kommunikation 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100

Valbara kurser åk 1 (0/100 poäng) 
 Moderna språk* 100

Årskurs 2 (850/950 poäng, inkl valbara kurser) 

Digitalt skapande 1 100
Engelska 6  100
Historia 2b - kultur 100
Konstarterna och samhället 50
Medieproduktion 1 100
Naturkunskap 1b 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100

Valbara kurser åk 2 (200/300 poäng) 
Fotografisk bild 100
Matematik 2b 100
Moderna språk* 100
Psykologi 1 50
Svenska - Litteratur 100
Webbutveckling 1 100

Årskurs 3 (800/900 poäng, inkl valbara kurser) 

Gymnasiearbete 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och komm. 1  100
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100

Valbara kurser åk 3 (400/500 poäng) 
Individuellt val  200
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även 
kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering 100
Idrott och hälsa 2 100
Information och kommunikation 1 100
Svenska – Skrivande 100
Webbserverprogrammering 1 100

Programfördjupning 200/300
(200/300 poäng av nedanstående kurser väljs) 
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Filosofi 1  50
Matematik 3b 100
Moderna språk* 100
Psykologi 2a 50
Svenska - Litteratur 100
Webbutveckling 2 100

TeknikprogrammetNaturvetenskapsprogrammet

Årskurs 1 (850 poäng) 

Engelska 5  100
Historia 1b  100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Moderna språk* 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100

Årskurs 2 (850 poäng, inkl valbara kurser) 

Biologi 1 100
Engelska 6 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Matematik 3c 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100

Valbara kurser åk 2 (200 poäng)   
Historia 2a 100
Moderna språk* 100
Programmering 1 100
Psykologi 1 50
Svenska - Litteratur 100
Webbutveckling 1 100
Individuellt val

Årskurs 3 (800 poäng, inkl valbara kurser) 

Biologi 2  100
Fysik 2  100
Gymnasiearbete 100
Kemi 2  100
Matematik 4 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3  100

Valbara kurser åk 3 (200 poäng) 
Individuellt val  100
(100 poäng av nedanstående kurser väljs. Även 
kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering 100
Idrott och hälsa 2 100
Svenska – Skrivande 100

Programfördjupning  100
(100 poäng av nedanstående kurser väljs)
Entreprenörskap 100
Engelska 7 100
Filosofi 1  50
Matematik 5 100
Matematik specialisering 100
Moderna språk* 100
Programmering 2 100
Webbutveckling 2 100

Samhällsvetenskapsprogrammet

Årskurs 1 (850 poäng) 

Engelska 5 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Medier, samhälle och komm. 1  100
Moderna språk* 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100

Årskurs 2 (850 poäng, inkl valbara kurser) 

Engelska 6 100
Matematik 2b 100
Medieproduktion 1 100
Moderna språk* 100
Naturkunskap 1b 100
Psykologi 1 50
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100

Valbara kurser åk 2 (200 poäng)  
Biologi 1 100
Digitalt skapande 1 100
Historia 2a 100
Konstarterna och samhället 50
Webbutveckling 1 100

Årskurs 3 (800 poäng, inkl valbara kurser) 

Filosofi 1 50
Gymnasiearbete 100
Journalistik, reklam och info. 1 100
Psykologi 2a 50
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100

Valbara kurser åk 3 (400 poäng) 
Individuellt val  200
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även 
kurser under programfördjupning kan väljas) 
Engelska specialisering 100
Idrott och hälsa 2 100
Information och kommunikation 1 100
Svenska – Skrivande 100

Programfördjupning  200
(200 poäng av nedanstående kurser väljs) 
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Fotografisk bild 1 100
Matematik 3b 100
Moderna språk* 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska - Litteratur 100

Årskurs 1 (850 poäng) 

Engelska 5 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100
Webbutveckling 1 100

Valbara kurser åk 1 (100 poäng)  
Datorteknik 1a 100
Moderna språk* 100

Årskurs 2 (900 poäng, inkl valbara kurser) 

Engelska 6 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Matematik 3c 100
Programmering 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Teknik 1 150

Valbara kurser åk 2 (100 poäng)  
Biologi 1 100
Datorteknik 1a 100
Medieproduktion 1 100

Årskurs 3 (750 poäng, inkl valbara kurser) 

Dator- och nätverksteknik 100
Gymnasiearbete 100
Historia 1a1 50
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100

Valbara kurser åk 3 (400 poäng) 
Individuellt val 200
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även 
kurser under programfördjupning kan väljas) 
Engelska specialisering 100
Idrott och hälsa 2 100
Information och kommunikation 1 100
Svenska – Skrivande 100

Programfördjupning   200
(200 poäng av nedanstående kurser väljs) 
Biologi 2 100
Digitalt skapande 1 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Filosofi 1 50
Fotografisk bild 1 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4  100
Matematik 5 100
Medieproduktion 2 100
Moderna språk* 100
Programmering 2 100
Psykologi 1 50
Svenska - Litteratur 100
Webbserverprogrammering 1  100
Webbserverprogrammering 2 100
Webbutveckling 2 100

* Moderna språk: franska, tyska, spanska, japanska & arabiska. 
Förändring kan ske beroende på intresse från eleverna.



Med blicken ut i världen
Att börja gymnasiet innebär mycket 
frihet, men också ett stort ansvar. Det 
kräver hårt arbete, men är också fantas-
tiskt roligt! Om du söker seriösa studier, 
välkomnar vi dig till INIT College. Här 
lägger vi tillsammans grunden för dina 
fortsatta studier och karriär. 

Med kunskap kan vi tillsammans 
förverkliga dina drömmar.

Hälsobrunnsgatan 6, 
Vasastan, Stockholm

Närmaste T-bana är Odenplan
Tel: 08 - 704 22 15

Hemsida: www.initcollege.com
E-post: info@initcollege.com

Kom och
hälsa på oss!
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