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Unik på Nic!
Nicolaiskolan bubblar av kreativitet, skapande,
hantverk och internationell entreprenörsanda.
Det här är en spännande plats att tillbringa sin
gymnasietid på. Som elev hos oss får du samarbeta tvärs över programgränserna, men också
med näringslivet och offentliga sektorn. Vi ställer
krav på ditt engagemang och din initiativförmåga,
men finns alltid till hands om du behöver hjälp
och stöd. På Nicolaiskolan arbetar vi i en digital
miljö med siktet inställt på framtiden. Här är internationella frågor och hållbarhet alltid en del av
undervisningen. Låter det som någonting för dig?
Vi tänkte nästan det!

Vi älskar samarbeten
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Det är bra att må bra
På Nicolaiskolan finns ett elevhälsoteam där
det ingår skolsköterska, kurator, skolpsykolog
och skolläkare. Besök oss om du har funderingar
kring din fysiska och psykiska hälsa.

Gör din röst hörd
Vill du vara med och påverka din egen skolgång?
Gå med i Nicolaiskolans elevkår. Där planeras
och beslutas om allt från miljön på skolan till fest
och avkoppling.

Nå dina mål

När man hjälps åt och lär av varandra, då blir
det som allra bäst. Så tänker vi på Nicolaiskolan
och därför är olika former av samarbeten, både
inom och utanför skolan, en viktig del av vår
verksamhet.

De flesta dagar har vi studiecoaching och
det finns möjlighet att få extra handledning av
ämneslärare. Vi har speciallärare som på olika
sätt kan stötta dig i dina studier. På Nicolaiskolan finns också introduktionsprogram och
gymnasiesärskola.

Lär dig starta eget

Hej framtiden!

Hos oss kan du, genom Ung Företagsamhet,
prova på att starta ett eget företag oavsett
vilket program du går. Kanske är det början
på din framtida karriär?

Under hela din tid på Nicolaiskolan finns
framtiden med i planeringen. Studievägledare
besöker regelbundet klassen och informerar.
De finns för att hjälpa dig, så fråga på!

Läs mer på helsingborg.se/nicolaiskolan
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Högskoleförberedande

Ekonomiprogrammet
På Nicolaiskolans ekonomiprogram lär du
dig bland annat om marknadsföring, ledarskap,
affärsjuridik och företagsekonomi. Under hela
din utbildning kommer du att ha ett fadderföretag och under ditt andra år kan du starta
ett eget företag. På ekonomiprogrammet väljer
du först mellan ekonomi och juridik, sedan finns
flera olika fördjupningar att välja mellan. Vilken
passar dig bäst?

Fördjupningar, inriktning ekonomi
– Redovisning
Fokus på ämnena redovisning och kalkylering. Utbildningen avslutas med att du driver ett UF-företag där du jobbar med redovisningsinriktat arbete.
– Marknadsföring och ledarskap
Utbildningen har tonvikt på ledarskapet och
i ditt UF-företag är det du som leder företaget
och ansvarar för marknadsföringsarbetet.
– Marknadsföring och ledarskap – traineeplats
Om du har höga studieresultat kan du söka
en traineeplats inför åk 2. Du får en mentor från
ett av våra partnerföretag, till exempel IKEA, ICA
eller Handelsbanken.
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Fördjupningar, inriktning juridik
– Affärsjuridik
På ditt fadderföretag får du titta närmare på
juridik och ekonomi och i ditt UF-företag blir
du ansvarig för de affärsjuridiska områdena.
Med den här inriktningen kan du bli Diplomerad
gymnasieekonom med extra juridik.
– Rättssamhället och världen
Här fördjupar du dina kunskaper inom samhällsvetenskap, juridik och internationella relationer.
Ditt fadderföretag kan vara allt från en liten förening till en stor internationell organisation.

Vad kan programmet leda till?
När du är klar med din utbildning har du en bred
behörighet för vidare studier inom ämnen som
ekonomi, administration, juridik, information och
språk. I framtiden kommer du kanske att arbeta
med försäljning, marknadsföring, redovisning
eller i bankvärlden.

Intresserar du dig för internationaliserings- och
globaliseringsfrågor? Har du goda kunskaper i
engelska, men vill gå en utbildning som följer
den svenska kursplanen? Ser du framför dig
studier och arbete utomlands? Då har du hittat
rätt! Vare sig du väljer International social science
eller International business and management
kommer du att få en utbildning med tydlig internationell prägel.

Det här får du:

International social science

Eftersom utbildningarna följer svensk kursplan
har du precis samma möjligheter till universitetsoch högskolestudier som studenter från ekonomioch samhällsprogrammen. Dessutom har du som
tvåspråkig extra goda förutsättningar att studera
och arbeta utomlands.

Programmet för dig som vill studera samhällsfrågor och sociala strukturer ur ett internationellt
perspektiv. Utbildningen ger en bra grund för
högre samhällsvetenskapliga studier.

– All undervisning på engelska (förutom
ämnet svenska)
– Internationella lärare med full behörighet
– Resor och studiebesök utomlands
– Behörighet till svenska och utländska universitet
– Vägledning för att söka till utländska universitet

Vad kan programmet leda till?

International business and
management
Programmet för dig som är intresserad av
företagande, ekonomi och juridik. Du får också
möjligheten att starta företag på engelska genom
Junior Achievement – Young Enterprise. Utbildningen ger en bra grund för högre studier inom
ekonomi och juridik.

Läs mer på helsingborg.se/nicolaiskolan
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Estetiska programmet
Vill du arbeta med något konstnärligt i framtiden?
Då är det estetiska programmet en självklar
början för dig. På Nicolaiskolan finns alla fem
inriktningarna: dans, musik, teater, estetik och
media samt bild och formgivning. Vi håller till i
inspirerande och fullt utrustade lokaler, men ofta
sker undervisningen utanför skolans väggar. Som
när vi i samarbete med Helsingborgs Stadsteater,
Helsingborgs Symfoniorkester, Fredriksdal och
Dunkers skapar utställningar, modeshower och
musikaler. Välkommen till en kreativ och spännande gymnasietid!

Dans
På dansinriktningen får du grundläggande
kunskaper i modern dans, jazzdans och klassisk
balett. Dansinriktningen består av träning, teori
och skapande. Du får också lära dig hur man
utformar en dansföreställning och hur det är att
möta en publik.

Teater
På teaterinriktningen uttrycker du dig med
kroppen och talet. Du lär dig hur en teaterföreställning växer fram – från idé till manusarbete
till föreställning. Du blir duktig på samarbete,
grupprocesser och kommunikation – ovärderliga
förmågor inom alla yrken som på något sätt har
med människor att göra.

Estetik och media
På den här inriktningen får du arbeta med foto,
film, TV och sociala medier. Du lär dig medieproduktionens process, från idé till slutprodukt.
Du kommer att fördjupa dig i ämnena och arbetar
både med komposition, ljussättning och manus.
Här får du en bred digital kompetens.
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Musik
På musikinriktningen får du spela och sjunga pop
och rock. Du får också enskild undervisning på
ett valfritt huvudinstrument. Du lär dig att möta
en publik i både konserter och musikteaterföreställningar där vi blandar musik, dans och teater.

Bild och formgivning
På inriktningen Bild och formgivning jobbar vi
med olika material och tekniker som oljemåleri,
serieteckning, graffiti, ritplattor och fotografi.
Du som vill arbeta med mode, design, illustrationer eller fri konst ska välja denna inriktning.
Även här får du en bred digital kompetens.

Vad kan programmet leda till?
Efter din utbildning hos oss är du behörig
för vidare högskolestudier. Möjliga framtida
yrken för dig är till exempel illustratör, grafisk
designer, musikproducent, regissör, skådespelare och musikalartist.

Högskoleförberedande

Hantverksprogrammet
På hantverksprogrammet utbildar du dig till
frisör, hår- och makeupstylist eller inom textil
design. Specialister från branschen hjälper dig
att träna dina praktiska och kreativa talanger och
du kommer att ha mycket kontakt med arbetslivet. En viktig del av utbildningen sker utanför
skolan och ger dig goda möjligheter att knyta
kontakter inför framtiden. Vi har välutrustade
lokaler där vi ofta samarbetar i spännande
projekt med elever och lärare från estetiska
programmet. På frisör har vi även en salong
där vi klipper och stylar kunderna på riktigt.
Med en yrkesutbildning i botten har du en
bra grund att stå på och genom några tillval kan
du få grundläggande behörighet till universitet
och högskola.

Frisör
På frisörinriktningen coachar våra frisörpedagoger
dig inom både traditionella yrkeskunskaper och
moderna, avancerade tekniker. Du får lära dig
att färga, styla, frisera och klippa hår. Du arbetar
först på dockhuvud och när du känner dig redo
är det dags att ta emot kunder i vår salong.
För att bli färdig frisör krävs att du efter
gymnasieutbildningen utbildar dig på salong
och avlägger gesällprov. Då har du intyg på att
du är en yrkesskicklig frisör – något som också
öppnar dörren för dig som vill arbeta utanför
Sveriges gränser i framtiden.

Hudvård

Hår- och makeupstylist
Här lär du dig trendig styling och att skapa
frisyrer med hjälp av avancerade tekniker som
airbrush och fransförlängning. Du lär dig lägga
make-up som framhäver eller döljer drag samt
tar hänsyn till ansiktsform, hudtyp och färg.
Du får skapa både naturliga och fantasifulla
make-uper. Du får också lära dig konsten att
skapa gelénaglar. Under utbildningen formar
du din portfolio som är ett viktigt verktyg när
du söker vidareutbildningar eller jobb.

Textil design
Är du intresserad av kläder, styling, mode och
design? Då är kanske textil designprogrammet
för dig. Hos oss får du en grundläggande utbildning med goda framtidsutsikter. Hantverksämnena innehåller design, mönsterkonstruktion,
tillskärning, damklädessömnad, materialkunskap
och mycket annat. Textil design är en grundläggande utbildning inom det textila området och
en bra grund för vidareutbildning.

Vad kan programmet leda till?
När du är klar med din utbildning har du en
yrkesexamen som kan leda till arbete som frisör,
inköpare, inredare eller hår- och makeupstylist
inom till exempel mode, skönhet och reklam.
Vill du fördjupa dina kunskaper kan du studera
vidare på exempelvis yrkeshögskola.

Vill du bli hudterapeut eller arbeta på ett SPA?
Här får du kunskap om hudens, ansiktets och
kroppens anatomi. Du lär dig också praktiska
moment inom hudvård. Under utbildningen får
du praktisera dina kunskaper både på skolan
och ute på APL – arbetsplatsförlagt lärande.

Läs mer på helsingborg.se/nicolaiskolan
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Simonett
Bengtsson

Caroline
Karlsson

Foto- och
medialärare

”Nicolaiskolan är en skola som
genomsyras av kreativitet, personlig
utveckling och entreprenörskap.
Här får jag möjligheten att göra det
som jag gillar bäst; påverka och
motivera unga människor att växa
och att tro på sig själva.”

Anna
Elvander

Biträdande
rektor

”På Nicolaiskolan är eleven
alltid i fokus. Jag ser dagligen
en glädje och en vilja att
utvecklas till att nå nya mål
hos både elever och lärare.
Det är ett fantastiskt jobb att
få vara med och påverka våra
ungdomars framtid!”
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Per
Kléen

Lärare i
formgivning

Frisörlärare

”Att få jobba på en så kreativ skola
som Nic gör att jag själv blir mer
kreativ som lärare. Här möts olika
personligheter i en härlig miljö, det
är så inspirerande att jobba på Nic.”

569

”Att arbeta på Nic i verkstaden
för Formgivning och Design
är kreativt och inspirerande.
Det sker nya utmaningar
varje dag för mig som lärare!
Jag gillar verkligen mitt jobb!”

elever

61

lärare

Läs mer på helsingborg.se/nicolaiskolan
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Öppet hus
Nyfiken på våra program?
Besök oss under vårt öppet hus för att ta
reda på om Nicolaiskolan är något för dig:
Lördagen den 24 november 2018
Klockan 10:00–13:00

Studievägen 2
252 47 Helsingborg
042-10 56 44

helsingborg.se/nicolaiskolan

