OM SKOLAN
Nyköping Strand Utbildningscentrum har sedan 1994 bedrivit hotell- och
restaurangutbildning på gymnasienivå. Sedan 2011 driver vi även det estetiska
programmet med inriktning teater. Vi utför även uppdrag åt företag och organisationer som vill utvecklas inom vårt kompetensområde, exempelvis, utbildning inom
kost och hälsa. År 2014 belönas Nyköping Strand Utbildningscentrum med ett
”erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling”, inom Bättre skola av SIQ
Institutet för kvalitetsutveckling.

Fokus i undervisningen ligger på:
• Liten skola mitt i verkligheten
• Verklighetsnära, moderna och projektinriktade arbetssätt
• Personlig utveckling
• Ett aktivt mentorskap
För ytterligare information kontakta:
Rektor Hannu Husa tel 0155-28 44 24
e-post: hannu.husa@nsutbildning.se

✔

Högskole
behörighet

Linda Krogsäther tel 0155-28 44 24
e-post linda.krogsather@nsutbildning.se

En bred högskoleförberedande utbildning

Det ska vara kul att gå på vår skola
och alla ska få hjälp och stimulans!

Estetiskt program
– inriktning teater
Gästabudsvägen 6,
611 31 Nyköping
Tfn 0155-28 44 24
E-post: info@nsutbildning.se
www.nsutbildning.se

SÅ HÄR SER UTBILDNINGEN UT
Gymnasiegemensamma
ämnen (1 150 poäng)

Programgemensamma
ämnen (150 poäng)

SKOLAN MITT I
VERKLIGHETEN

Pollyanna Popermejer

Inriktning Teater (400 poäng)

Sandra Lagerstrand

Läs mer om ämnen och
inriktning
Sandra vill jobba som konsult
inom retorik.

Programfördjupningar
(500 poäng)
ETT HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

POLIS

Skådespelare

Stärk din personlighet
Estetisk kommunikation

Psykolog REGISSÖR

Analysera

Nätverkande

Möten

Skrivande

Argumentera

VAD DRÖMMER DU OM?

LÄRARE

Estetiska programmet är en bred utbildning där du kan gå flera vägar. Du
kanske är intresserad av scenografi, mask och kostym? Vill du bli lärare, eller
drömmer du om att skriva en roman? De individuella valen ger dig möjlighet
att skräddarsy en utbildning som passar för just dig.

Gymnasiearbete (100 poäng)

Högskolebehörighet

SKRÄDDARSY DIN UTBILDNING

Läser idag retorik på Södertörns
Högskola.

Utbildar sig idag till skådespelare
vid The New York Conservatory for
Dramatic Arts.

Sandra tog studenten 2015.

Individuellt val (200 poäng)

En utbildning där du får utveckla din förmåga att kommunicera, både i mötet
med en publik och med din omvärld. Du lär dig att förmedla ett budskap, att
argumentera, ifrågasätta och analysera. Vi diskuterar aktuella samhällsfrågor
på ett kreativt sätt, ofta genom att stå på scenen, men också via dans, film,
skrivande, foto eller sång.
Förutom de estetiska ämnena läser du teoretiska ämnen som ger dig behörighet att studera vidare på högskola. Där det är möjligt försöker vi att ta
vara på elevernas estetiska intresse även i kärnämnena. Exempelvis kan du
få skriva egna manus på svensklektionerna eller läsa Romeo och Julia på
engelska.

Pollyanna vill jobba inom film
och teater.

Pollyanna tog studenten 2013.

Medverkar i teaterföreställningarna
Fängslande Vänskap, Inte på
riktigt och Bänken under sina
tre gymnasieår.

Pollyanna gick Estetiskt program
med inriktning Teater här hos oss.
3 år.

Sandra gick Estetiskt program med
inriktning Teater här hos oss. 3 år.

Grundskolan

Grundskolan

Pollyanna och Sandra är två elever som har gått på vår skola. Här ovanför
kan du följa deras väg ut i yrkesliv och vidare studier.

