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Dina tre år på gymnasiet är viktiga och ofta 
avgörande för din fortsatta utveckling. Det 
spelar med andra ord stor roll vilken skola 
och utbildning du väljer. På Campeon har 
vi höga målsättningar med dina studier. Det 
är därför vår undervisning är lärarledd, det 
är därför vi har kunskapsfokus och ställer 
krav - och det är därför vi är framgångsrika!

Vill du efter avslutade gymnasiestudier läsa 
vidare till jurist, beteendevetare, informatör, 
ekonom, lärare, statsvetare, journalist eller 
projektledare? Campeon Frigymnasium er-
bjuder dig ett högskoleinriktat samhällspro-
gram med en tydlig kommunikationsprofil. I 
ljusa och fräscha lokaler möter du en lustfylld 
och stimulerande undervisning. Skolans kun-
niga och engagerade lärare garanterar dig en 
utbildning av hög kvalitet.

HEJ NIA!

Hej!

Jag tog examen från Campeon Frigymnasium 2006. Under åren 
som gått har jag haft stor nytta av det jag lärde mig via studierna 
på skolan. Jag tänker inte minst på förmågan att kommunicera 
och förmedla budskap på sätt som övertygar. Dessa färdigheter 
har burit mig långt i mitt arbete och gett mig en trygghet och ett 
självförtroende i allt jag gör.

André Steen, Garantum Fondkommission, Försäljningschef

KatjaTamner
Rektor

Christer Andersson
VD

Cilla Svensson
Biträdande Rektor

 STUDIER PÅ CAMPEON

 POÄNGPLAN

INNEHÅLL



SKOLANS PROFIL syftar till att språkligt för-
bereda dig inför informationssamhällets utma-
ningar. Dessa utmaningar handlar bland annat 
om dina möjligheter att bli en aktiv medborg-
are, en deltagare i det offentliga samtalet, en 
aktör i den demokratiska utvecklingen. Detta i 
sin tur förutsätter en mogen verbal och skriftlig 
förmåga, samt en kännedom om effektiv och 
strategisk kommunikation. En sådan förmåga 
och kännedom erövrar du genom den dagliga 
språkträningen. Färdigheter i svenska språket 
är A och O på Campeon.

Du utbildas i det kommunikativa hantverket. 
Du fortbildar dig i skrivmetodik och textanalys. 
I tillämpade övningar belyses och behandlas 
ordets makt och möjligheter. Du lär dig upp-
täcka och kritiskt granska olika massmediers 
formspråk och stilarter. Du erövrar ett allt mer 
avancerat språkbruk och en förfinad känsla 
för ordets valör och verkan. I undervisningen 
upparbetar du en trygghet i att tala inför publik 
och du odlar din förmåga att övertygande och 
konstfullt hålla den kvar i ditt grepp.

Det är ord och begrepp som bygger våra tan-
kar. På Campeon lär du dig att paketera och 
förmedla dessa, så att människor lyssnar och 
förstår.

KOMMUNIKATION 
FÅR DIG ATT VÄXA



EN SKOLA FÖR

VÄRLDEN

När de senare tilldelas det land, som de ska 
representera, vidtar specialstudier. Då förbe-
reder sig eleverna noggrant i olika utskott. Där 
arbetar de fram genomtänkta motioner, som 
de sedan presenterar i generalförsamlingen.

Campeon anordnade sitt första FN-rollspel 
våren 2005. Vid det regionala FN-rollspelet i 
Kristianstad samma år vann Campeon priset 
för bästa delegation. Sedan dess har skolans 
elever fått ta emot de mest prestigefyllda ut-
märkelserna.

I flera år har Campeon deltagit i FN-förbun-
dets nationella rollspel ”SweMun” med nära 
200 deltagare från hela Sverige. Från och med 
2011 riktade Campeon blickarna mot Europa. 
Därefter har skolan deltagit i rollspel i Lübeck, 
Barcelona och Maastricht. Våren 2016 var ti-
den mogen för USA och New York. En dele-
gation från Campeon deltog vid FN-rollspelet  
och fick rika erfarenheter med sig hem.

Campeons rollspelssatsning ger en extra di-
mension till skolans kommunikationsprofil. 
Elevernas kommunikationsförmåga märks tyd-
ligt vid rollspelen. De uppvisar återkommande 
stora retoriska färdigheter och en driven argu-
mentationsteknik.

I ÖVER FEMTIO ÅR HAR FN:S ROLLSPEL 
arrangerats på högstadie- och gymnasiesko-
lor, samt på universitet och högskolor världen 
över. Årligen deltar över 100 000 studenter i 
FN-rollspel, allt ifrån ett säkerhetsråd med 
30 elever i ett klassrum till internationella 
FN-rollspel med över 3000 studenter i ett kon-
gresscenter. I ett FN-rollspel antar deltagarna 
rollen som ambassadör för något av FN:s 193 
medlemsländer. I förhandlingar och debat-
ter försöker de hitta gemensamma lösningar 
på internationella problem och kriser. Detta 
konkreta och verklighetsanknutna arbetssätt 
ger deltagarna en insikt i och perspektiv på 
många globala frågor. Att delta är ett unikt till-
fälle att lära sig förstå andra länders politik och 
utspel. Man inser också vilken roll kulturell och 
religiös bakgrund spelar vid internationella 
förhandlingar.

På Campeon har vi sedan 2005 arbetat med 
FN-rollspelet som ett återkommande inslag i 
undervisningen. Vi börjar med ett rollspel på 
hemmaplan under vårterminen i ettan. Detta 
äger rum i Helsingborgs Rådhus. I årskurs två 
och tre får eleverna möjlighet att vara med i 
ett regionalt FN-rollspel. I korthet är syftet med 
ett FN-rollspel att engagera eleverna i FN:s ar-
bete. Det är ett effektivt sätt att öka elevernas 
förståelse för internationell politik i stort. 



”FN-rollspelen var både roliga, utma-
nande och givande. Jag lärde mig att 
argumentera och debattera, samtidigt 

som jag allt bättre förstod hur världspo-
litiken fungerar. Rollspelen utvecklade 
min förmåga att systematiskt ta mig an 
en uppgift, växa med den och slutföra 
den. Därigenom bidrog de också till att 
lägga en god grund för mina universi-

tetsstudier.”
 

Timothy Andersson, juridikstuderande,
Lunds universitet



INRIKTNINGAR FÖR 
FRAMTIDEN

INRIKTNINGEN KAN SAMMANFATTAS I BEGREPPET  
MÄNNISKOKUNSKAP
Den syftar till till att ge dig fördjupade insikter i psykologiska, 
sociala och pedagogiska processer. Du lär dig att se dig själv 
och andra utifrån humanvetenskapliga perspektiv. Detta inne-
bär bland annat att du bättre förstår mänskliga beteenden och 
handlingsmönster. Du tillägnar dig kunskaper om hur männ-
iskan utvecklas i sociala sammanhang och hur hon samspelar 
med andra individuellt, i grupp och i samhället. Med andra ord: 
inriktningen breddar din förståelsehorisont, samtidigt som den 
fördjupar dina referenser. Du lära dig att tillämpa många av de 
metoder som används inom beteendevetenskaperna. Därige-
nom får du praktiska kunskaper i hur man bedriver grundläg-
gande forskning, baserad på beteendevetenskapliga teorier.  
Du lär för livet.

SABET

INRIKTNINGEN KAN SAMMANFATTAS I BEGREPPET  
KOMMUNIKATIONSKUNSKAP
Den syftar till att vidareutveckla din förmåga att målmedvetet 
använda dig av och förstå olika språkformer och språkliga stra-
tegier i tal, skrift och bild. Du fördjupar dig i det kommunika-
tiva hantverket och förkovrar dig i skrivmetodik. Du lär dig att 
effektivt söka, sortera och värdera information från olika källor, 
samt att logiskt redogöra och argumentera för ett stoff i veten-
skapligt upplagda uppsatser och rapporter. Genom inriktningen 
bekantar du dig praktiskt med retorik och stilistik. Du lär dig tala 
inför publik och hålla den i ditt grepp med hjälp av ett anpassat 
språkbruk och ett engagerat tilltal. Du lär dig arbeta kreativt med 
digital teknik. Du tillägnar dig en rad olika presentationstekniker 
och förmedlar på ett övertygande och konstfullt sätt dina tankar 
i tal, skrift och bild. Du lär för livet.

SAMED



“Coachutbildningen gav mig mycket mer än 
vad jag förväntade mig. Jag utvecklades 

på det kommunikativa området och lärde mig 
ta an nya utmaningar, till exempel att

prata inför många människor och att improvi-
sera. Samtidigt lärde jag mig grupparbetets 

hemligheter och förstod min roll och mitt 
ansvar som individ. Jag växte helt enkelt som 

människa.”

Wilma Jorme, tidigare elev på Campeon

STUDIER PÅ
CAMPEON INNEBÄR

EN MINDRE SKOLA MED ENGAGERAT OCH 

PROFESSIONELLT LEDARSKAP

KUNNIGA OCH BEHÖRIGA LÄRARE

ETT LUSTFYLLT LÄRANDE OCH 

MÅLORIENTERADE STUDIER

ELEVINFLYTANDE OCH ELEVANSVAR

RIKTIG COACHUTBILDNING

SKOLLUNCH PÅ 25 RESTAURANGER 

I CENTRALA HELSINGBORG
FN-ROLLSPEL MED AMBITIONER

RAKA VÄGEN TILL UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA

BETEENDEVETENSKAP

& KOMMUNIKATION

Vi vet att många ungdomar har resurser, för-
mågor och idéer, som skolan alltför sällan tar 
tillvara. Det handlar till exempel om initiativ- 
och ledarskapsförmåga. Det handlar om krea-
tivitet och om en vilja att förbättra.

Vi vet att många ungdomar vill göra skillnad. 
På Campeon har vi därför skapat en Coachut-
bildning. Den syftar till att ge dessa elever en 
riktig chans att få förverkliga sina idéer - och 
få använda sina kunskaper i en coachingroll 
på skolan.

Coachutbildningen ger nämnda elever en stor 
möjlighet att lära sig identifiera sina styrkor, 
kanalisera och praktisera dem. Under ledning 
av certifierad coach utvecklar deltagarna suc-
cessivt förmågan att leda och motivera andra 
till att överträffa sig själva. Praktiska övningar 
och cases kompletteras med teori och analys.

Att coacha är att leda och lära andra att leda 
och lära sig själv. Det är helt enkelt en form av 
“hjälp till självhjälp”. Genom utbildningen lär 
sig deltagarna olika sätt och metoder för hur 
man får andra att våga och växa. Samtidigt le-
der man sig själv mot nya utmaningar.

Coachutbildningen ger deltagarna en unik 
möjlighet att få lära sig Ledarskapets ABC - 
och att få praktisera det “i skarpt läge”. Det är 
som bekant först när vi praktiserar våra lärdo-
mar, som det riktiga lärandet äger rum. Det är 
nämligen då, och först då, som vi lär för livet.

CAMPEONS
 COACHUTBILDNING





LÄRARNA PÅ CAMPEON  är behöriga gymna-
sielärare. Med bred kompetens och stor målmed-
vetenhet leder de dig i undervisningen. Tillsam-
mans med dig gör de lärandet lustfyllt, vilket ökar 
din studiemotivation och förbättrar dina studiere-
sultat. Skickliga lärare garanterar dig en utbild-
ning av hög kvalitet. Campeon är en skola som i 
studierna tränar dig i problemlösning och kreati-
vitet. Du lär dig ställa kritiska frågor och formulera 
svar som håller för granskning.

På Campeon börjar din akademiska resa. Du för-
bereder dig för högre studier. I fokus för skolans 
dagliga verksamhet står talet och samtalet. Du ut-

vecklar metodiskt förmågan att använda språket 
som ett verktyg för ditt tänkande och din kommu-
nikation. Du gör dig begriplig, både för andra och 
för dig själv.

Retoriken vilar på tre hörnstenar: ethos, pathos 
och logos. Campeon står på samma grund. Det 
är lärarnas personlighet och karaktär som får dig 
att lyssna; det är deras engagemang och känslor 
som berör dig; det är deras tankeskärpa och för-
klaringsförmåga som hjälper dig att förstå.

VÅRT

SIGNUM
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Jag har haft Campeon som arbetsplats sedan 
hösten 2005, och jag har trivts alldeles förträff-
ligt under alla dessa år. Campeon är en öp-
pen och inkluderande skola, fylld av ambitiösa 
och omtänksamma individer - och detta gäller 
både elever och lärare.

Jag är lärare i samhällskunskap, internationel-
la relationer och i treornas inriktningskurser. 
Dessutom driver jag skolans FN-rollspel.

Som lärare i samhällskunskap får jag, som tur 
är, utlopp för mitt omättliga intresse av nutids-
frågor och samhällsproblematik. På mina lek-
tioner anknyter vi till aktuella händelser, häng-
er med i debatter och reder ut bakgrunden. 
Kunskap, nyfikenhet och engagemang är tre 
ytterst viktiga ingredienser för en lyckad un-
dervisning.

En angelägen uppgift för mig som lärare är 
också att du som elev ska känna dig förbe-
redd inför högre studier. Därför tycker jag det 
är av stor vikt att du, under din gymnasietid, 
blir säkrare och mer självständig i ditt veten-
skapliga skrivande; att du hela tiden möter 
nya utmaningar och att du får tid och möjlighet 
att successivt växa och axla ett större eget an-
svar. Med erfarenhet, kompetens och passion 
ger jag dig en knuff i rätt riktning.

SUSANNA WINQVIST

Mitt uppdrag som förstelärare är kopplat till 
entreprenöriellt lärande, där fokus ligger på 
att stärka elevernas kreativa förmågor och att 
att våga göra verklighet av sina idéer. Detta 
får stort utrymme i två av mina kurser, Ledar-
skap och organisation, samt Entreprenörskap. 
I den senare får eleverna möjlighet att starta 
ett UF-företag, för att utmana och testa nämn-
da förmågor i ”skarpt läge”.

Ett övergripande mål med skolans entrepre-
nöriella lärande är att förbereda eleverna inför 
både högre studier och arbetsliv. Sambandet 
mellan teori och praktik tydliggörs och stärks.
Att lära sig omsätta teoretiska kunskaper till 
praktiska erfarenheter, är en bärande målsätt-
ning i all undervisning på Campeon.

I linje med detta driver jag skolans coachut-
bildning, som fokuserar på att utveckla elev-
ernas ledarskapsförmåga, handlingskraft och 
kreativitet. Coachuppdraget handlar i grun-
den om att väcka och stimulera elevernas 
inre drivkrafter och få dem att ta egna initiativ. 
Coacherna, som genomgår en ettårig utbild-
ning, ansvarar för skolans introduktionsdagar 
och workshops.

Jag är glad och stolt över att få vara del av en 
verksamhet, som bygger plattformar för ett liv 
bortom skolan.

CHRISTOPHER HALL



KATJA TAMNER:
Som rektor på Campeon Frigymnasium an-
svarar jag för det pedagogiska arbetet. Jag 
vill med mitt ledarskap underlätta för lärarna 
att uppfylla skolans höga målsättningar. Jag 
vill bidra till en positiv och utvecklande läran-
demiljö för skolans alla individer. Jag vill och 
jag ser till att dessa målsättningar realiseras. 
Campeons framgångar är resultatet av att 
individuellt skickliga lärare arbetar för en ge-
mensam idé, den om en modern kunskaps-
skola.

CHRISTER ANDERSSON:
Som VD för Campeon Frigymnasium är en av 
mina huvuduppgifter att driva skolans strate-
giska utveckling. Jag ser framför allt till att vår 
utbildning väl möter de krav som den högre 
utbildningen ställer på dagens elever. Jag 
syftar bland annat på de av EU formulerade 
nyckelkompetenserna. Mellan 2007 och 2015 
satt jag i styrelsen för Friskolornas Riksför-
bund. De erfarenheter jag fick under denna 
tid och det kontaktnät jag skaffade, ger mig 
idag verktygen till att styra och leda Campeon 
in i framtiden.

HA LÄRARE och en undervisning som stimulerar och systematiskt ut- 
vecklar din tankeförmåga och fördjupar dina kunskaper?

UPPLEVA GLÄDJEN i att formulera egna kunskapsmål, uppfylla dem 
och sätta nya?

HA SKOLKOMPISAR som har höga målsättningar och planer för sina 
gymnasieår?

STUDERA I EN LUGN OCH KREATIV miljö med motiverade kamrater?

MOGNA SOM INDIVID i en generös gemenskap?

HA ETT SCHEMA SOM möjliggör effektiva studier och en rik fritid? 

UTBILDA DIG på en skola som andas entusiasm och framtidstro?

ENGAGERADE OCH NYFIKNA ELEVER förtjänar engagerade och nyfikna 
lärare. På Campeon uppmuntras du av lärarna till att överträffa dig själv. Du 
utvecklas i en miljö med tydlig kravbild och generositet. Detta leder till en trygg 
och stimulerande skolgång. Verksamheten kännetecknas av ordning och reda 
och frihet under ansvar. Du bidrar aktivt till att göra skolan till vad den är.

VILL DU

VI ANSER ATT

SKOLLEDNING



CAMPEONS

SOCIALA MEDIER

SE FILMEN
FRÅN INTRODUKTIONSDAGARNA

FACEBOOK
facebook.com/campeonfrigymnasium

TWITTER
twitter.com/campeonhbg

INSTAGRAM
instagram.com/campeonhbg



GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER, 1150 POÄNG

Svenska 1 (100)
Svenska 2 (100)
Svenska 3 (100)
Engelska 5 (100)
Engelska 6 (100)
Matematik 1b (100)
Matematik 2b (100)
Samhällskunskap 1b (100)
Historia 1b (100)
Naturkunskap 1b (100)
Idrott och hälsa 1 (100)
Religionskunskap 1 (50)

PROGRAMGEMENSAMMA KURSER, 400 POÄNG

Fra, Spa eller Tys (100)
Fra, Spa eller Tys, forts (100)
Filosofi 1 (50)
Psykologi 1 (50)
Gymnasiearbete (100)

1 2 3

INDIVIDUELLT VAL, 200 POÄNG

Matematik 3 (100)
Engelska 7 (100)
Idrott och hälsa 1 - Specialisering (100)
Historia 2a (100)
Samhällskunskap 3 (100)
Naturkunskap 2 (100)
Entreprenörskap (100)
Privatjuridik (100)

POÄNGPLAN
MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
KURSER INOM INRIKTNINGEN, 350 POÄNG

Journalistik, reklam och information 1 (100)
Medieproduktion 1 (100)
Medier, samhälle och kommunikation 1 (100)
Psykologi 2a (50)

ÖVRIGA KURSER, 400 POÄNG

Internationella relationer (100)
Ledarskap och organisation (100)
Samhällskunskap 2 (100)
Filosofi 2 (50)
Religionskunskap 2 (50)

Ledarskap och organisation (100)
Kommunikation (100)
Psykologi 2a (50)
Samhällskunskap 2 (100)
Sociologi (100)

BETEENDEVETENSKAP
KURSER INOM INRIKTNINGEN, 450 POÄNG

Internationella relationer (100)
Medier, samhälle och kommunikation 1 (100)
Filosofi 2 (50)
Religionskunskap 2 (50)

SA
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ÖVRIGA KURSER, 300 POÄNGSA
B
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Vi har i år utformat ett skuggningstillfälle, 
som tar hänsyn till rådande Covid 19-si-
tuation. Du får nyttig information om sko-
lan och får träffa några av skolans enga-
gerade lärare och elever. En guidad tur 
genom lokalerna ingår, samt en avslu-
tande fika. Eftersom vi begränsar antalet 
besökande är det ”först till kvarn”, som 
gäller. Intresseanmälan för besök gör du 
på mailadressen nedan.

Kontakt: 
katja_tamner@campeon.se
cilla_svensson@campeon.se

VILL DU “SKUGGA” 
PÅ CAMPEON?



Öppet Hus 

Lördagen den 28 november, 2020
kl 10.00 - 13.00

samt

Torsdagen den 4 februari, 2021
kl 18.00 - 20.00

Infopass kl 19.00

COVID-19-anpassning: Se www.campeon.se 
för uppdaterad information.

Campeon Frigymnasium

Södra Storgatan 23
252 23 Helsingborg
Telefon: 042212040

Hemsida: campeon.se


