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Välkommen till Viktor Rydberg gymnasium

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, som grundades
1994 av Louise Ankarcrona och Louise Westerberg,
driver fyra grundskolor och fyra gymnasieskolor
i stockholmsområdet.
På Viktor Rydberg Gymnasium (VRG) får du en mycket bra
förberedelse för vidare studier och arbetsliv i Sverige eller utomlands,
samtidigt som du utvecklar din kreativitet. Hjärnan vill ha roligt – det
är grundtanken i VRG:s verksamhet. Vi har högt ställda ambitioner när
det gäller undervisningens akademiska nivå och vi är övertygade om
värdet av att utveckla sin kreativitet, såväl konstnärligt som inom andra
områden. Därför arbetar vi med en varierad pedagogik mot högt ställda
mål. Återkoppling från tidigare elever och de utvärderingar vi gör visar
att eleverna uppskattar VRG:s undervisning. Utbildningarna på VRG har
som mål att ge kunskaper och färdigheter med sikte på framtiden, med
personlig omsorg om individen.

Utbildningar på VRG
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Utbildningar på VRG - Naturvetenskapsprogrammet

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Naturvetenskapsprogrammet på VRG erbjuds
med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap
och samhälle. Liksom VRG:s övriga program har
naturvetenskapsprogrammet på VRG många sökande.
En viktig faktor bakom detta är VRG:s lärare, som alla är
välutbildade och skickliga pedagoger, ﬂera av dem med
forskarbakgrund. VRG har egna, mycket välutrustade
laborationssalar och alla skolans elever har tillgång till egen
dator.
I årskurs ett och två tränas eleverna för att utveckla ett
vetenskapligt arbetssätt inför årskurs tre, då de genomför
sitt gymnasiearbete på 100 poäng. På VRG:s naturvetenskapsprogram erbjuds matematik 1-5 och ma-specialisering.
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Utbildningar på VRG - Samhällsvetenskapsprogrammet

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

SPETSUTBILDNING ENGELSKA

Samhällsvetenskapsprogrammet på VRG erbjuds

engelska, i samarbete med Stockholms universitet.

med inriktningarna samhällsvetenskap respektive
beteendevetenskap, med fokus på ledarskap.
Programmet ger en bred utbildning inom
samhällsvetenskap och humaniora.
I inriktningen samhällsvetenskap får du
kunskaper om samhällsstrukturer och om
människors livsvillkor. Du utvecklar din förståelse
av samhällsfrågor och din förmåga att tillämpa
metoder som används inom samhällsvetenskapen,
genom att tolka och förklara företeelser och
sammanhang. I inriktningen beteendevetenskap
med fokus på ledarskap får du kunskaper om
ledarskap, kommunikation, lärande och förståelse
för människors agerande och samspel i olika
sammanhang.

VRG i Djursholm erbjuder en spetsutbildning i
På spetsutbildningen läser du Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning beteendevetenskap med
fokus på kommunikation och ledarskap.
Största delen av undervisningen sker på engelska
och du bör ha goda kunskaper i språket för att
kunna ta tillvara på möjligheterna utbildningen
ger dig.
Under din gymnasietid får du möjlighet att läsa
upp till 15 universitetspoäng i engelska. De elever
som söker spetsutbildningen blir kallade till
färdighetsprov.
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Utbildningar på VRG - Ekonomiprogrammet

EKONOMIPROGRAMMET

INRIKTNING JURIDIK

Ekonomiprogrammet är ett brett

Denna inriktning ﬁnns på VRG Sundbyberg.

högskoleförberedande program, som i första

Här får du fördjupa dig i den juridiska världen,

hand förbereder dig för högskoleutbildningar

genom både teori och studiebesök vid rättegångar.

i ekonomi, men som också förbereder dig för i

Du läser kurserna Privatjuridik, Rätten och

princip alla samhällsvetenskapliga högskole-

samhället samt Aﬀärsjuridik. På denna inriktning

utbildningar. Ekonomiprogrammet med

läser du matematik obligatoriskt upp till och med

inriktning ekonomi erbjuds på VRG Djursholm,

matematik 2, men du kan givetvis lägga till

VR Campus Viktor Rydberg och VRG

matematik 3- 5 inom de individuella valen.

Sundbyberg.

På VRG Sundbyberg läser alla på inriktningen
juridik också kursen entreprenörskap, där du bland
annat engagerar dig i Ung Företagsamhet (UF).

Här får du fördjupa dig i
den juridiska världen,
genom både teori och
studiebesök vid
rättegångar.
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Utbildningar på VRG - Estetiska programmet

ESTETISKA PROGRAMMET

INRIKTNING BILD OCH FORMGIVNING

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande

Finns på Campus Viktor Rydberg och VRG

program. På VRG:s estetiska program får du en

Sundbyberg. Undervisningen i bild och form äger

gedigen konstnärlig utbildning med hög kvalitet

rum i ljusa lokaler. Här har du tillgång till öppna

och en mycket god förberedelse för vidare studier

salar även utanför lektionstid. De material vi

vid universitet och högskola, såväl teoretiska som

använder är konstnärsmaterial av hög kvalitet.

konstnärliga.

Genom gästlärare och utställningsbesök får du

Campus Viktor Rydberg erbjuder inriktningarna

möta olika konstnärliga uttryck.

bild och formgivning, dans, musik och teater och

Det första året får du lära dig grunderna i hur man

VRG Sundbyberg erbjuder inriktningarna musik

bygger en bild och hur man arbetar i en

och bild- och formgivning. Många av lärarna på

konstnärlig process. Du arbetar med bild och form

de estetiska inriktningarna har en levande

i olika material och tekniker, såväl analoga som

anknytning till arbetslivet – som aktiva musiker,

digitala, varvat med teori. År två fokuserar du på

konstnärer, skådespelare och dansare.

visuell kommunikation i t.ex. graﬁsk formgivning
och oﬀentlig konst.

Det sista året innebär fördjupning, där du utmanar
dig själv och får utrymme för dina egna idéer och i
större utsträckning kan välja vad du vill arbeta
med. Om du skulle vilja söka vidare till
konstnärliga utbildningar efter gymnasiet, ﬁnns
möjlighet att få vägledning av dina bildlärare.
Under alla tre åren kommer dina arbeten visas i
olika former av elevutställningar.

Många av lärarna på de
estetiska inriktningarna
har en levande
anknytning till arbetslivet
– som aktiva musiker,
konstnärer, skådespelare
och dansare.
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INRIKTNING DANS
Under dina tre år på Estetiska programmet med inriktning
dans får du regelbunden dansträning på hög nivå i jazzdans,
balett, modern och nutida dans samt olika stilar inom
streetdance. Genom att få möta olika gästlärare, gå på
studiebesök och se sceniska framträdanden får du möta dans i
olika sammanhang, uttryck och stilar.
Dansundervisningens fokus ligger på att utveckla ditt intresse
för dans som konstform, ditt rörelsespråk, din kreativitet och
dig själv som dansare. Under alla dina tre år på
dansinriktningen får du möjlighet att uppträda i
dansföreställningar för publik. Du får en gedigen
dansutbildning, som förbereder dig för fortsatta studier till
dansare, koreograf, danslärare, danskonstnär m.m., samtidigt
som du får en mycket god grund för vidare akademiska
studier.
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INRIKTNING MUSIK
Musikinriktningen erbjuder undervisning i

Alla våra musiklärare arbetar som

många olika musikgenrer såsom pop, rock

professionella musiker och på så vis får du

och jazz. Både VRG Campus Viktor Rydberg som elev en naturlig kontakt med yrkeslivet.
och Sundbyberg har välutrustade

Under alla dina tre år på musikinriktningen

musiklokaler och det ﬁnns gott om

får du uppträda för publik både i skolans egna

övningsrum. På båda skolorna får du också

lokaler och på andra etablerade musikscener.

undervisning i musikteori och gehör.

Du som vill söka sång, gitarr, piano, elbas
eller trummor, sök Campus Viktor Rydberg!

Här på VRG Campus får du som elev
fördjupad undervisning på ditt
huvudinstrument med egna lektioner och du
har givetvis ensemble under alla tre åren. Det
ger dig goda färdigheter, för fortsatt arbete
inom musikbranschen. Du får också
undervisning på bruksinstrument (piano
och/eller gitarr) och många musikelever
väljer även den valbara kursen
Musikproduktion.

På VRG Sundbybergs musikinriktning väljer
du mellan två proﬁler, singer/songwriter, där
du sjunger och lär dig skriva egen musik
samt arrangerar låtar, eller musikproduktion,
där du med hjälp av datorn och
liveinspelning skapar musik.
VRG passar dig som vill få en mycket
gedigen musikutbildning och samtidigt en
god grund för framtida akademiska studier.
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INRIKTNING TEATER
På Campus Viktor Rydbergs teaterinriktning får

I kursen teaterteori fördjupar vi oss i

du en gedigen introduktion till skådespeleriets

historiska teaterepoker och arbetar med analys

och teaterns värld, samtidigt som du får en

och reﬂektion av teater i olika former. I

mycket god grund för framtida akademiska

utbildningen ingår även arbete med teaterns

studier.

övriga uttrycksområden såsom scenograﬁ,

Under utbildningen kommer du att få stå på

kostym, mask, ljud och ljus. Under ditt tredje

scen och möta publik många gånger, i ﬂera

år får du arbeta med monologer och med

olika genrer. Lärarna på utbildningen har alla

fördjupning av William Shakespeares texter.

erfarenhet från teaterbranschen som exempelvis

Som ditt gymnasiearbete har du också

skådespelare, dramatiker, och regissörer.

möjlighet att medverka i skolans
musikaluppsättning. Våren i årskurs tre

Under det första året fokuserar vi på arbete i

avslutar vi studierna med slut- produktioner

grupp, improvisation, barnteater och dramatisk

som både spelas och regisseras av elever.

text.I årskurs två sätter vi upp en teaterpjäs som
spelas för publik på någon av Stockholms
teaterscener. Du får även lära dig att skriva
dramatik och att regissera.

Undervisningen på VRG
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VRG har en internationell prägel, med många utländska
kontakter och samarbeten. Vi har kontakter med universitet
och högskolor och inbjuder externa föreläsare.
Undervisningen är på svenska eller engelska, beroende på
vilken lärare som leder kursen. De lärare som undervisar på
engelska har språket som sitt modersmål. En del av
undervisningen sker genom rollspel som, genom att det är en
upplevelsebaserad inlärning, är ett roligt sätt att få kunskap om
och insikt i olika ekonomi- och samhällsfrågor. Tidigare elever
som gått vidare till universitet och högskola vittnar om hur väl
förberedda för sina vidare studier de blivit under sin tid på
VRG.
Bland kurserna under det individuella valet kan du utveckla
din konstnärlighet, genom att välja kurser i exempelvis bild
eller musik. VRG erbjuder ett stort utbud av både praktiska
och teoretiska kurser och de ges ofta ämnesintegrerat.
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BILINGUAL TEACHING

INTERNATIONELL PRÄGEL

MILJÖN

Undervisningsspråken på VRG är svenska och

VRG har många kontakter i omvärlden och

VRG erbjuder en trivsam och harmonisk miljö, en

engelska. En del av VRG:s lärare har engelska som

medverkar i internationella event. T.ex. så ingår

viktig faktor för arbetsglädje och motivation. I

modersmål och delar av kurslitteraturen är på

VRG i Model European Parliament, där ungdomar

VRG:s elevutvärderingar får skolmiljön också

engelska. Det ger dig en mycket god förberedelse

från EU:s medlemsländer träﬀas två gånger om

höga betyg.

för framtiden, i en värld där det engelska språkets

året för att genomföra ett parlament enligt EU:s

betydelse stadigt ökar.

formulär.

LÄRARNA PÅ VRG

DIGITALA HJÄLPMEDEL

VRG ställer höga krav på de lärare som anställs,

VRG ligger långt framme när det gäller

när det gäller gedigna ämneskunskaper och

användningen av IT. Undervisningen är kopplad

pedagogisk skicklighet. VRG:s lärare har också ett

till digitala verktyg i syfte att underlätta ditt

personligt, aktivt och synligt engagemang och

lärande, feedback och kommunikationen mellan

intresse för arbetet och eleverna.

lärare och elev samt att bidra till en kreativ
inlärningsmiljö. Lärare och elever arbetar
medvetet med digitala lösningar för att förbättra
och tillgängliggöra undervisningen. Självklart når
du ditt schema, din lektionsplanering och alla dina
dokument online var du än beﬁnner dig.

KVALITETSSÄKRING
På VRG är vi mycket måna om att bibehålla en
hög kvalitet i undervisningen och om att arbeta
med pedagogisk utveckling. Ett värdefullt verktyg
i det arbetet är interna utvärderingar, av såväl
enskilda kurser som skolans verksamhet i sin
helhet. Våra skolor deltar även i externa
utvärderingar och granskas regelbundet av
Skolinspektionen.

Våra gymnasieskolor
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VRG CAMPUS VIKTOR RYDBERG
Nuvarande skolor, VRG Odenplan och VRG
Jarlaplan, kommer till terminsstart 2023 att
gemensamt bilda VRG Campus Viktor Rydberg
och välkomna ca 1200 elever i de tre årskurserna.
Campus kommer att beﬁnna sig i vackra och
inspirerande lokaler både på Norrtullsgatan och på
Frejgatan. Campus ligger centralt och
lättillgängligt, nära Odenplan med transportmöjligheter som tunnelbana, tåg och buss.

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

ESTETISKA PROGRAMMET

• Naturvetenskap

• Bild & formgivning

• Naturvetenskap & samhälle
• Naturvetenskap bild

• Dans
• Musik

• Naturvetenskap musik

• Teater

EKONOMIPROGRAMMET

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

• Ekonomi

• Samhällsvetenskap beteende
• Samhällsvetenskap
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VRG DJURSHOLM

VRG SUNDBYBERG

VRG Djursholm har ca 510 elever. Skolan ligger i en vacker

VRG Sundbyberg har idag ca 660 elever. Hösten 2019 startade skolan i helt

naturskön miljö, nära bussförbindelser och Roslagsbanan, ca 15

nyrenoverade och stilfulla lokaler på Landsvägen 66 i Sundbyberg. Skolan ligger

min resväg från Tekniska högskolan.

nära såväl bussförbindelser, tvärbana, tunnelbana som pendeltåg. På VRGS läser
alla oavsett program kursen entreprenörskap och skapar egna företag.

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

• Naturvetenskap

• Naturvetenskap

• Naturvetenskap & samhälle
EKONOMIPROGRAMMET

EKONOMIPROGRAMMET
• Ekonomi

• Ekonomi

• Juridik

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

ESTETISKA PROGRAMMET

• Inriktning beteendevetenskap,

• Bild & formgivning

spetsutbildning – engelska

• Musik - singer /songwriter och musikproduktion
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ANTAGNING
VRG har, som alla andra friskolor, riksintag, vilket innebär att
du kan söka till VRG var du än bor. Våra skolor samarbetar
med Gymnasieantagningen i Stockholms län. Söker du
Estetiska programmet (musik, teater och dans) blir du kallad
till färdighetsprov på respektive skola. För bild och
formgivning, se information på vår hemsida om var du lämnar
in ditt arbetsprov (då vi samarbetar kring bedömning av
arbetsprovet med andra gymnasieskolor).
För Samhällsvetenskapsprogrammet med spetsinriktning språk
– engelska sker prov på skolan. Studievägledaren på din skola
kan ge dig mer information om hur du söker de olika
utbildningsalternativen. Mer information om antagningen
ﬁnns på www.vrskolor.se

VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM ÄR
SKOLORNA FÖR DIG SOM VILL:
• satsa på dina studier
• utveckla din konstnärlighet och kreativitet
• möta morgondagens krav på kunskaper och färdigheter
• skaﬀa dig internationell kompetens
• ha en lugn studiemiljö
• känna omsorg om din personliga utveckling
• få rika tillfällen till kontakt med omvärlden

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR
Frejgatan 30, 113 49 Stockholm, 08-622 21 00
info@vrg.se, www.vrskolor.se
Viktor Rydbergs skolor drivs av en svensk stiftelse. Överskott stannar i verksamheten
för att garantera den långsiktiga fortlevnaden och utvecklingen av verksamheten.

