LBS E-SPORT | SÖKORD ESEST

ESTETISKA PROGRAMMET
INRIKTNING ESTETIK OCH MEDIA
Är spel och e-sport det du verkligen brinner för? Drömmer du om en karriär antingen som talang eller inom
e-sportsrelaterade event? Då är den högskoleförberedande utbildningen LBS E-sport för dig. Utbildningen ger dig en helt unik möjlighet att välja var inom
E-sporten du vill jobba. Oavsett om det är spelandet

GYMNASIEGEMENSAMMA

1150 P åk 1

Engelska 5
Engelska 6

100

Historia 2b – kultur

i sig som är ditt fokus eller om du är mer intresserad av att
jobba med själva eventen kring spelandet.

Matematik 1b

100
50

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

psykisk kondition samt laganda. Inriktningen innehåller

Samhällskunskap 1b

mycket spelträning samt fysisk och mental träning för ett

Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk) 100

spelens upplägg och innehåll skapar vi tillsammans en
spelarprofil som kopplas till ett träningsprogram för att göra dig till den bästa spelaren du kan
bli. Erfarna e-sportscoacher samarbetar med aktiva spelare för att utveckla dina talanger maximalt. Matcher och
turneringar är en hörnsten.

50

100

Utövandet av e-sport kräver uthållighet, god fysisk och

sunt utövande. Utifrån kunskap om en spelares behov,

50
100

Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk)

100

Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk)
PROGRAMGEMENSAMMA

100

150 P

Estetisk kommunikation 1

100

Konstarterna och samhället
INRIKTNING		

50
400 P

Digitalt skapande 1

100

LBS E-sport league och E-sport Awards under vårter-

Medieproduktion 1

minen är e-sportligan för alla esportare på LBS som avgör

Medieproduktion 2

vilken LBS skola som är bäst på spelen Counter-Strike och

Medier, samhälle och kommunikation 1

League of Legends. I matcher mellan skolorna kämpar
sig eleverna fram till ett slutspel som sedan sker live
inför publik på scen i ett proffsigt evenemang som också
live-streamas.

100
100

GYMNASIEARBETE

100 P

PROGRAMFÖRDJUPNING

400 P

100
100
100

Träningslära 1
Entreprenörskap

100

Du får även dra nytta av LBS tunga erfarenhet och

Ljudproduktion 1

100

kunskap inom event, marknadsföring, företagande, strea-

Film- och tv-produktion 1

100

ming, kreativt problemlösande, medier och mycket mer

Träningslära 2

i nära samarbete med Dreamhack. Det gör dig till en
nischad vass eventarrangör med specialkunskap.
Programmet finns i: Borås, Göteborg, Halmstad,
Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad,
Kungsbacka, Linköping, Malmö, Nyköping, Stockholm Norra, Trollhättan, Umeå, Varberg, Växjö,
Örebro

INDIVIDUELLT VAL

åk 3

100

Historia 1b
Idrott och hälsa 1

åk 2

100

100
200 P

För kursutbud kontakta aktuell skola

100

100

