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Välkommen till våra skolor!
Våra lärare är kompetenta,
legitimerade och erfarna. Du
kommer att märka att de drivs
av ett starkt engagemang i varje
enskild elev och kommer att
behandla dig som vuxen från
dag ett. Är du beredd att ta stort
ansvar kommer du att få stor frihet.
Lärarna kommer att tro på dig,
utmana dig och anpassa lärandet
efter just dina förutsättningar.
Vi är alla olika.

Gymnasiesärskola

Din studieteknik kommer att
utvecklas och förbättras. I ett nära
samarbete med lärarna kan du ta
dig igenom utbildningen med lyckat
resultat – men inte utan din egen
arbetsinsats och envishet.
Efter utbildningen finns möjligheten
till jobb direkt och/eller behörighet
till fortsatta studier.
Du väljer!

Gymnasieskola

Gymnasieskola

NÄRHET TILL NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER!
Skolorna ligger knappt fyra mil
ifrån varandra och länkas ihop
med buss varje halvtimme. Tågoch busstationer når du smidigt
genom promenad eller buss.

Våra skolor och merparten av våra
utbildningar ligger mycket centralt
på bekvämt avstånd till caféer,
restauranger, shopping och nöjen.
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Sporthallar, gym och rekreationsområden finns på promenadavstånd från våra skolor. Några
av våra idrottsutbildningar når du
enkelt med kollektivtrafik.

Prioritera
vad som känns rätt för dig
Även om Aurora tycker att
gymnasiet är ungefär som
högstadiet så finns det skillnader.
– Tempot är mycket högre och
du får ta mycket mer eget ansvar
på gymnasiet. Det är viktigt att
lära sig att prioritera om du vill
ha höga betyg. För mig är den
mentala hälsan viktig, så man
måste välja att vila ibland.
Att ha musik på schemat är något
som Aurora tycker lättar upp en
kravfylld skoldag.
– Det har varit ett bra sätt att
kunna varva ner och slappna av.
Det ger även energi att spela och
sjunga!
Aurora är övertygad om att hon
kommer att studera vidare direkt
efter gymnasiet.
– Jag är så inne i att studera nu,
det är bara att fortsätta på den
banan.
Vilket ämne hon väljer att förkovra
sig inom är ännu lite oklart.
– Jag har fortfarande kvar mitt
intresse för foto och film och på
senare tid har jag blivit helt inne
på att läsa marinbiologi, så jag får
se vad jag tar mig för. Det känns
skönt att veta att jag har tid på
mig att hitta rätt. Och musiken
kommer jag alltid att ha med mig!

DITT GYMNASIEVAL...
är bara ett av många
val du kommer att göra
i framtiden. Ta gärna
hjälp av en SYV om du
undrar över något.

TILLSAMMANS
SKAPAR VI
FRAMTID!

AURORA

Estetiska programmet
Staffangymnasiet

GYMNASIESKOLA
Högskoleförberedande program
Yrkesprogram
Introduktionsprogram

GYMNASIESÄRSKOLA
Nationella program
Individuellt program

Läs mer på sidorna 29 och 31

Läs mer på sida 33
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NYA PROGRAM OCH INRIKTNINGAR

NYA MÖJLIGHETER
FRISÖR/STYLIST/BARBERARE
En inriktning som passar dig som vill arbeta inom
frisörbranschen. Utbildningen kan leda till jobb
som frisör, stylist, barberare, frisörtekniker eller
säljare av skönhetsprodukter.
Hos oss får du öva upp din kompetens både i
skolan och på salong och arbeta kreativt och
praktiskt med styling, trender, hårdesign och
mode. Du får även möjlighet att läsa kurser för
att få grundläggande behörighet för studier på
högskola, om du vill det.
Hantverksprogrammet är en lärlingsutbildning på
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs, men kan även läsas
genom Staffangymnasiet i Söderhamn.

DJURVÅRD/HUND
En inriktning för dig som drömmer om att arbeta
med djur i framtiden och vill kombinera dina
gymnasiestudier med ditt stora intresse. Du
kommer lära dig hur man utfodrar och sköter olika
djurarter, få kunskaper om djurens beteende och
behov och samspelet mellan djur och människa.
Du att varvar teori med praktik ute på olika
arbetsplatser genom att exempelvis göra praktik
på ett hunddagis, katthem eller en djurbutik.
Naturbruksprogrammet är en lärlingsutbildning på
Staffangymnasiet i Söderhamn, men kan även läsas
genom Torsbergsgymnasiet i Bollnäs

MUSIK [SÄRSKILD VARIANT]
En inriktning för dig som vill utveckla ditt
musikintresse och kombinera det med studier
på Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet. Du får utveckla ditt musicerande
genom att spela och sjunga tillsammans med
andra och samtidigt få en bred utbildning med
möjlighet att studera vidare på universitet och
högskola. Här får du med ensemblespelet som
grund en musikalisk och teknisk kunskap inom
genrer som Rock, Pop, Soul och Jazz.
Gäller endast på Naturvetenskapsprogrammet och
Samhällsvetenskapsprogrammet vid Staffangymnasiet i
Söderhamn.
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21-åriga Philip Flodstam är
numera ett etablerat och
välkänt namn inom bandyn.
Om ett par år hoppas han
att vara det inom den
lokala och regionala VVSbranschen också. Den tidigare
Torsbergseleven och skickliga
mittfältaren har nämligen
börjat läsa den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen VVSingenjör.
FÖRBEREDD FÖR STUDIER
När Philip och hans klasskamrater sprang ut från
Torsbergsgymnasiet aula,
den där euforiska junidagen
2019, kunde han se tillbaka på
en bra utbildning som gjort
honom redo för framtiden.
- Ekonomiprogrammet är en
bra och bred utbildning, så jag
känner mig väl förberedd för
ytterligare studier.
Även om Philip saknade
tidigare erfarenhet från
VVS-branschen känner han
att både utbildningen och
yrket kommer att passa
honom perfekt, och att
arbetsmarknaden ser bra ut.
ELITIDROTTSUTBILDNING
Något som hjälpt Philip
framåt i både bandykarriären
och i livet, är NIU Bandy,
elitidrottsutbildningen som
han kombinerade sina
ekonomistudier med.
- Förutom själva bandyn och
träningslära, lärde vi oss
otroligt mycket om disciplin
och planering för kunna
fokusera på både studier och
idrotten, konstaterar Philip.

Kom ihåg!
Sista ansökningsdag för NIU är
1 december

Förberedd och redo att

UTVECKLAS
på och vid sidan av isen

Även den mentala biten
och att hitta rätt väg för
att bli bättre och för att nå
uppsatta mål, har den leende
Bollnässpelaren verkligen
tagit med sig i livet.

PHILIP

Tidigare elev
Torsbergsgymnasiet
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Elever som väljer våra yrkesprogram med lärlingsupplägg får
en bra inblick i hur arbetsplatser
fungerar och hur ett framtida
arbetsliv kan se ut.
Orbaden Spa & Resort är förutom
ett av Hälsinglands mest besökta
resmål, även en arbetsplats som
tar emot APL-elever från några
av våra yrkesprogram. Här får
våra elever får omsätta teoretiska
kunskaper i verkligheten.

När de är ute på APL får de testa
på lite allt möjligt; de får stå i
receptionen, städa, plocka och
hjälpa till i restaurangen. Det blir
mycket praktiskt, inte bara ”vanligt
plugg”, vilket de båda tycker är
skönt.
– Vi är ute nästan hela tiden
och vi får se olika arbetsplatser
och hotell. Det är så bra att
utbildningen är så praktisk, tycker
Kareen.

PRAKTIKEN EN VIKTIG DEL
Amran har redan sedan årskurs 4
velat bli flygvärdinna.
– Jag vill se världen och uppleva
andra kulturer, deras mat och
träffa folk. Jag är så glad att
jag kunde gå just Hotell- och
turismprogrammet!

– Vi får lära oss väldigt mycket hur
det funkar på olika arbetsplatser
när vi är ute på praktik. Där är vi
mer aktiva, säger Amran.
– I skolan får vi lära oss hur vi ska
kommunicera med kunder och
hur saker fungerar, men det är på
plats som vi verkligen lär oss, fyller
Kareen i.

ROLIGT ATT LAGA MAT
Björn Wallman läser Restaurangoch livsmedelsprogrammet och
spenderar dagarna i köket på den
populära restaurangen.
– Det är roligt att laga mat åt
andra och att höra att de gillar
min mat!
Hem- och konsumentkunskapen
var det roligaste ämnet under
grundskolan för Björn och det
fick honom att välja Restaurangoch livsmedelsprogrammet på
gymnasiet. Han trivs bra med sina
lärare och att vara ute på praktik.
– Det är bra att vara ute på en
riktig arbetsplats, så man vet vad
man ger sig in på.

Vi får lära oss väldigt mycket hur det
fungerar på olika arbetsplatser, det är
här vi verkligen lär oss.
AMRAN & KAREEN

Hotell- och turismprogrammet
Staffangymnasiet

HT- och RL-elever
utbildar sig vid den
fantastiska hälsingepärlan

ORBADEN
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Det är bra att vara ute på en
riktig arbetsplats, så man vet
vad man ger sig in på.
BJÖRN

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Torsbergsgymnasiet
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Elin tog steget,

ELIN

Programmet för
Hälsa, vård och omsorg
Höghammargymnasiet

flyttade till skolans

egna LSS-boende
och började på

Riksidrottsgymnasiet
för Parasport

Testa själv!

När du gör praktik på
Höghammargymnasiet
finns möjlighet att testa
både idrott och
boendet!

STÖRRE OCH SNABBARE STEG

MOT VUXENLIVET
Elin Wahlqvist har precis kommit
hem efter ännu ett träningspass
i Höghammarhallen. ”Hemma” är
egentligen Norrtälje, men sedan Elin
flyttade till Bollnäs bor hon på ett av
Höghammargymnasiets egna LSSboenden. Lägenheten delar hon med
ett par tjejer från skolan. Här har Elin
ett eget rum och sköter de vardagliga
sysslorna så som tvättning och
städning.
- Jag trivs bra här och det är bra mat,
säger Elin, även om hon ser fram mot
att få laga maten själv, något som
personalen gjort i och med pandemin.
Målet är att bli mer självständig och
det tycker hon går bättre och bättre.

8

IDROTTEN VIKTIG
19-åringen gillar att tävla, bli sporrad
och utvecklas ännu mer. Hon tävlar
för hemmaklubben SOL Roslagen och
känner att träningen ger resultat.
- Friidrotten är viktig och jag mår bra
av att röra på mig, säger Elin som
kombinerar programmet för Hälsa,
vård och omsorg med Riksidrottsgymnasiet.
Den pigga Norrtäljetjejen gillar
upplägget med skolan, idrotten och
boendet. Hon är glad att hon tog
chansen att flytta hit, även om det
kändes lite märkligt i början.
- Det här är unikt, och jag känner att
jag gör något bra!

Friidrottaren Lina
ser tillbaka på en
bra tid i skolan och
blickar fram mot
nya möjligheter

LINA

Tidigare elev
Höghammargymnasiet
Lina Hedberg har precis lämnat
arbetet i stallet och har tagit sig
till friidrottsarenen för ännu ett
träningspass. 23-åringen jobbar
på med löpdistanserna 100, 200
och nu även 800 meter.

kombinera sina studier med
Riksidrottsgymnasiet.
- Bra lärare, nya kompisar och
mycket tid till både träning och
hästar, sammanfattar Lina sin tid
på Höghammargymnasiet.

TOG CHANSEN
Hon har inte alltid varit en friidrottare, men när Lina fick
chansen i gymnasiesärskolan
tog hon den. Djurvän, som
hon är, hade hon förmånen
att kunna läsa programmet
för Skog, mark och djur på
Höghammargymnasiet och
fick även möjligheten att

Själva friidrottsutbildningen med
Riksidrottsgymnasiet beskriver
hon som en rolig och mycket
lärorik del av skoltiden. Något
som utvecklat henne till den hon
är idag.
Som RIG-elev fick Lina chansen att
åka på både läger och tävlingar
genom skolan, men kronan på
verket var naturligtvis att hon blev

uttagen till Special Olympics 2019
i Dubai, där hon fick representera
Sverige. En resa Lina aldrig
kommer att glömma.
- Det var en häftig upplevelse!
LIVET EFTER SKOLAN
Praktikplatserna under skoltiden
och arbetsplatserna nu efteråt
har gett henne både erfarenhet
och massvis med nya kunskaper.
Nu under hösten ska Lina få
prova på hur det är att jobba på
ett hundpensionat, och det ser
hon fram mot.
Det, och att kapa ytterligare tid på
löparbanorna så klart.

Riksidrottsgymnasium Parasport

På riksidrottsgymnasiet (RIG)
finns möjligheten att kombinera
din gymnasieutbildning med
parasport på allra högsta nivå.
Den här utbildningen riktar
sig till friidrottare i alla klasser
inom parasportförbundet,
det vill säga personer med
intellektuell funktionsnedsättning,
synnedsättning eller rörelsenedsättning.
Tävlar du i en annan parasport än
friidrott, går det även att ansöka
om ”fria platser”.

RIG är riksrekryterande, vilket gör
att elever från hela landet kan
söka och tas in på samma villkor.
Antagningen till RIG sker genom
två ansökningsprocesser:
en idrottslig och en skolmässig.
De elever som anses ha bäst
förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen erbjuds plats.
Vår RIG-utbildning kännetecknas
av goda förutsättningar med
internationellt erkända tränare
och spetskompetens.
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Kom ihåg!
Sista ansökningsdag för RIG är
1 december

TILLSAMMANS

SKAPAR VI FRAMTID

108

ÖPPET HUS!
Välkommen till

Staffangymnasiet i Söderhamn
Tisdag 16 november, kl. 18.00

Torsbergsgymnasiet i Bollnäs
Onsdag 24 november, kl. 18.00
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En resa för

LIVET

Ahmad var den enda i hans klass som
valde El- och energiprogrammet. Det
var kombinationen av att utbildningen
både var praktisk och teknisk som
tilltalade honom.
– Jag valde det som passade mig och
föll inte för något kompistryck.

Ahmad fick möjlighet att läsa upp
grundskolematematiken på IM för
att ta sig in på Elprogrammet på
Staffangymnasiet.
– Den här utbildningen är mer
teoretisk än vad man kanske tror.
Vi har mycket prov, så det gäller att
plugga!
Att eleverna får läsa och göra prov
innan de får testa på att göra saker
praktiskt tycker Ahmad är bra.
– Det är viktigt med säkerheten när
man håller på med el. Du måste veta
vad du håller på med.

Ahmad kom ensam till Sverige
från Afghanistan när han var 14 år.
Familjen var kvar i hemlandet och
han har därför tvingats flytta en del
mellan olika familjehem och boenden.
Senaste flytten var från Dorotea
till Söderhamn när han började
gymnasiet.
– De stängde ner boendet och då
fick jag välja var jag ville flytta och
Söderhamn kändes som ett bra val.

BÄSTA JOBBET
Efter gymnasiet vill Ahmad arbeta
som elektriker och drömmer om att
en dag äga ett eget hus.
– Som elektriker måste du ha höga
krav på dig själv. Jobbet måste bli bra
och kunden ska bli nöjd. Jag tycker
även om att vara social och träffa folk
och det är också en del av jobbet. Att
vara elektriker är det bästa jobb man
kan ha!

Familjen har stöttat honom under
hela skoltiden och velat att han skulle
få en bra utbildning.
– Jag vill göra min familj stolt. De har
alltid peppat mig att plugga och göra
mitt bästa.

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga
elever möjlighet att komma in på ett nationellt
program, eller leda till att de kan få ett arbete.
• Individuellt alternativ
• Programinriktat val

• Språkintroduktion
• Yrkesintroduktion
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Testa själv!

Var elev för en dag och
häng med ett program.
Bekanta dig med
skolan!

Jag valde det som passade mig
och föll inte för något kompistryck

AHMAD

El- och energiprogrammet
Staffangymnasiet
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Något a
gymntt tänka på
asiev inför
alet!

Ditt välmående är vår

VIKTIGASTE UPPGIFT!
ARBETA FÖREBYGGADE
Elevhälsan vid våra skolor arbetar förebyggande och vill vara ett stöd för eleverna
under de viktiga gymnasieåren.
Studie- och yrkesvägledarna kan ge dig
information och råd kring olika val till
studier och yrkesval. Kuratorn kan ge
dig stöd i personliga angelägenheter,
skoltrötthet etc. Skolsköterskan erbjuder
samtal och rådgivning. En annan viktig
funktion är specialpedagogen som kan
vara ett stöd vad gäller studieteknik, hur
du ska lägga upp dina studier.

Elevhälsan är en viktig resurs inom
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Till elevhälsan kan du vända dig om det är
något du vill diskutera närmare eller få råd
kring. Din mentor eller lärare kan också
vända sig till elevhälsan och lyfta frågor
kring elever. Är du förälder är du också
välkommen att ta kontakt.
TRIVAS I SKOLAN
Elevhälsoteamet består av flera olika
yrkesgrupper; kurator, skolsköterska,
specialpedagog, samt studie- och yrkesvägledare.Teamet kan också slussa vidare
till skolläkare och skolpsykolog.
Elevhälsans absolut viktigaste uppdrag är
att arbeta för elevens bästa, att eleverna
ska känna sig sedda och trygga i skolan så
att man kan tillägna sig undervisningen på
bästa sätt.

I tätt samarbete med dina lärare och övrig
personal jobbar vi stenhårt för att dina
möjligheter att klara studierna ska bli de
bästa tänkbara.
Vi ses på skolan!

Vill du veta mer om hur elevhälsan jobbar och vilket stöd vi kan ge dig?
Du hittar våra kontaktuppgifter på skolornas hemsidor!
hoghammar.se x staffangymnasiet.se x torsbergsgymnasiet.se
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Alfred kommer från Mora och var fast besluten
att gå ett friidrottsgymnasium och det som låg
närmast hem var Bollnäs. Det var några kompisar
som rekommenderade Alfred att gå IB.
– Det passar mig perfekt eftersom jag vill studera
utomlands efter gymnasiet. Det ger många val
efter gymnasiet om du läser en internationell
utbildning.
IB-utbildningen är tvåårig, men vid IB-skolor i
Sverige lägger man till ett förberedande första år.
Att undervisningen sker på engelska har inte varit
något problem för Alfred.
– Det går rätt fort att komma in i det och lärarna
tar det succesivt, så det är inget problem att
snabbt lära sig vilka begrepp man ska använda
när och på vilket sätt.
Efter förberedelseåret läser man sex examensämnen under två år som är delvis valfria.
– Det bästa är att vi får välja ämnen som passar
oss. Sedan så är det inte bara akademiskt, utan
vi får även läsa andra ämnen som Visual Arts och
CAS, som står för Creativity - Action - Service.
BRA HJÄLP AV LÄRARNA
Det är inte lärarna som sätter betygen de två åren
du går på IB, utan det sker genom prov som rättas
av en yttre part.
– Lärarna bedömer inte oss, utan de hjälper oss. Vi
behöver aldrig oroa oss för att be om hjälp om vi
inte förstår. Det påverkar inte våra betyg.
– På IB är det en avslappnad stämning och det blir
en fin gemenskap mellan årskurserna. Vi brukar
ge varandra tips och hjälpa varandra!

Lärarna
bedömer oss inte
23

- de hjälper oss!
ALFRED

International Baccalaureate
Torsbergsgymnasiet

EN INTERNATIONELL STUDENTEXAMEN
Alice bodde i England innan hon
valde att flytta till Sverige för att
studera. Hon hade tappat lusten
för att utbilda sig, men det ändrade
sig när hon en dag såg att hon
kunde läsa IB-programmet på
Torsbergsgymnasiet.
– The rest is history, som en säger.
Möjligheten gav henne lust
fortsätta att gå i skolan och det är
något hon inte ångrar.
– Det bästa med att gå IB var
människorna! Jag fick så många
fina vänner och lära mig om andra
kulturer.
OPEN MINDED
Tiden på IB var viktig för Alice.
– Jag fick självständighet! De lät mig
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vara självsäker och jag tror att det
är därför jag är mer ”open minded”
och ”patient” idag.
Efter gymnasiet fick Alice jobb
som banktjänsteman och blev
senare även befordrad till chef ”in
business”.
– Nu har jag bestämt mig för att gå
en lärarutbildning på universitetet
och sedan flytta tillbaka till Sverige!
Hon är glad att hon bestämde sig
för att välja med hjärtat när hon
gjorde sitt val till gymnasiet.
– Om du vill ha stora möjligheter
med fortsatta studier och/eller
jobb efter gymnasiet, få vänner för
livet och växa som människa kan IB
vara något för dig!

FOKUS:

Inriktningar och möjligheter med
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

INRIKTNING

Inriktningen Media läser du på
Staffangymnasiet

MEDIA
Nova, Maja, Roya, Henning och
Siem läser mediainriktningen på
Samhällsvetenskapsprogrammet.
– Jag har länge haft ett intresse
av att fota och redigera bilder,
så det passar mig perfekt! Jag vill
verkligen bli duktig på Photoshop,
säger Maja.
Nova ser utbildningen som en
möjlighet att göra något kul och
ändå få en bred behörighet.
– Utbildningen ger en bra grund,
då jag inte riktigt vet vad jag vill
bli.
MOT HÖGRE STUDIER
En som redan vet vad han vill bli
och valde mediainriktningen är
Henning. Här råder ingen tvekan,

han ska bli sportjournalist.
- Jag bestämde mig tidigt, och
för mig passar det här perfekt.
Sedan blir det högskola och jobb,
säger Henning som drömmer om
att flytta ut i Europa och bevaka
toppfotboll på nära håll.
BRA ATT BESÖKA SKOLAN
Roya besökte öppet hus och följde
även med på en medialektion
innan hon bestämde sig.
- Då blev valet lätt, så passa på
att besöka skolan innan valet,
uppmanar Roya.
Hon tycker att det är en intressant
och lärorik inriktning och är
nöjd med sitt gymnasieval. Efter
studenten lockar högre studier
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och att läsa till psykolog vid
Uppsala universitet.
De har insett att gymnasietiden
går väldigt fort och försöker ta
vara på tiden genom att lära sig
så mycket de kan. Under första
året genomförde de en utställning
med reklamomslag och ser
framemot liknande projekt och
även att få jobba med rörlig bild.
– Vi har mediaämnen nästan varje
dag och det blir lite annat än att
bara plugga när vi också får göra
mer praktiska saker, berättar
Nova.
– Och du behöver inte ha hållit
på med foto innan, bara du har
intresset, flikar Maja in.

INRIKTNING

BETEENDE
Amanda gillar helheten på Samhällsvetenskapsprogrammet. De får läsa kurser som ledarskap
och organisation, filosofi, sociologi och
kommunikation. Själv tycker hon att psykologin
är bäst.
– Det intresserar mig mer hur människor
fungerar än att läsa om omvärlden.
ELEV FÖR EN DAG
Amanda bestämde sig efter att ha gått som Elev
för en dag att det var just inriktningen Beteende
som var rätt för henne. Hon vill bli psykolog och
tänker söka till universitet direkt efter gymnasiet.
Vilken typ av psykolog har hon inte bestämt sig
för ännu.
–Kanske till sportpsykolog eller inom det område
jag skriver mitt gymnasiearbete om; hur ens
barndom påverkar ens vuxna liv.

Testa själv!

Inriktningen Beteende läser du på
Torsbergsgymnasiet

INRIKTNING

Var elev för en dag och
häng med ett program.
Bekanta dig med
skolan!

SAMHÄLLE
Julia trivs bra på Samhällsvetenskapsprogrammet
eftersom det passar henne att läsa ämnen som
geografi, språk, historia och samhällskunskap.
I samhällsfördjupningen läser de om för- och
nackdelar med att världen blir mer globaliserad
och skriver även vetenskapliga rapporter.
FOKUS PÅ UTBILDNING
–Vi gör ofta inlämningar i våra samhällsämnen
i stället för prov. Det kan vara undersökningar
eller analyser inom olika ämnesområden.
Att fokuset ligger på utbildning är något Julia
uppskattar.
– Det är ganska mycket plugg att gå samhälle,
men vi blir ju allmänbildade!
Vad som sker i framtiden vet hon inte än, men att
hon vill jobba med människor är hon säker på.
Inriktningen Samhälle läser du på
Staffangymnasiet
Torsbergsgymnasiet

17

För Alva och Felicia kändes
gymnasievalet hopplöst. De visste
att för att kunna hålla på med
hästar var de tvungna att flytta
från Söderhamn och dessutom gå
ett program de inte riktigt ville gå.
Så de bestämde sig för att ta tag i
saken själva.
– Vi ringde rektorerna på
Staffangymnasiet och frågade om
vi kunde få gå idrottsprofil med
inriktning ridning. Och de sa ja!
TRÄNING PÅ SCHEMAT
Möjligheten att kombinera
Teknikprogrammet med att gå
idrottsprofil är något de är väldigt
tacksamma över. Något som
Felicia tycker är väldigt bra är att
de har fyspass under skoltid. De

skulle de inte ha tid med annars.
– Det kan vara fokus på styrka,
kondition, dans eller mer inriktat
mot en speciell sport, som ridning
eller fotboll.
Alva lyfter fram deras lärare
som undervisar alla elever med
idrottsprofil.
– Hon är så bra med ungdomar
och lär oss hur vi ska träna och
äta. Det är teori blandat med
olika övningar. Vi får koll på vår
egen kropp och inte bara hästens,
tillägger hon.
LJUS FRAMTID
Det är efter skoltid som Alva och
Felicia har tid för sina hästar. Alva
som tävlar i fälttävlan har precis
tagit DM-Guld och Felicia som

tävlar i hoppning är sugen på
att komma i gång med tävlingar
igen efter ett längre uppehåll då
hennes ponny varit skadad.
De båda vill jobba med hästar
i någon form i framtiden,
men vet inte riktigt på vilket
sätt ännu. Felicia känner att
Teknikprogrammet var det bästa
valet för henne.
– Jag vill ha ett vanligt jobb och
även jobba med hästar och på
Teknikprogrammet får jag en bra
start. Jag kan bli vad jag vill.
Felicia håller med.
– Det är samma för mig. Jag vill
hålla på med hästar, så länge det
är kul!

RIKSIDROTTSGYMNASIUM,
NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING
OCH IDROTTSPROFIL
IDROTTSUTBILDNINGAR
Som elev hos oss kan du
kombinera flertalet av våra
program med en satsning på
din favoritidrott. Våra idrottsutbildningar leds av mycket
kvalificerade idrottslärare och
instruktörer för bästa kvalitet.
Våra skolor erbjuder olika former
av idrottsutbildningar inom RIG,
NIU och idrottsprofil

ANSÖKAN
Idrottsprofilerna väljer du nu i
samband med ditt val av skola.
RIG och NIU ansöker du under
höstterminen (1 december) innan
du gör ditt gymnasieval.
SKOLFORM/IDROTT
Våra idrottsutbildningar kan
kombineras med gymnasie- eller
gymnasiesärskolestudier enligt
tabellen här till höger:
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RIG Parafriidrott
NIU Bandy
NIU Bordtennis
NIU Handboll
NIU Friidrott
Idrottsprofil Fotboll
Idrottsprofil Friidrott
Idrottsprofil Innebandy
Idrottsprofil Ishockey
Idrottsprofil Motion
Idrottsprofil Övrigt

Gy
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gysär
x

x
x
x
x

KOMBINERA
IDROTT & SKOLA

SATSA PÅ DIN
FAVORITIDROTT

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information
eller läs mer om respektive idrott
på skolornas hemsidor.
HAR VI INTE DIN IDROTT?
Gör som Alva och Felicia
- fråga oss om vi kan
lösa det!

ALVA & FELICIA
Teknikprogrammet
Staffangymnasiet
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Vi kliver in i de hypermoderna
lokalerna för Fordons- och
transportprogrammet på
Torsbergsgymnasiet. Eller har vi
kommit till en Volvoverkstad?
Ja, det är faktiskt så.
Hälsinglands Utbildningsförbund
har inlett samarbete med Volvo
Cars och Bilbolaget för att
utbildningens förutsättningar
vara i toppklass.
- Helrenoverade lokaler, helt
ändamålsenliga efter dagens
behov och möblerat som
en riktig bilverkstad, säger
fordonsläraren Ola Neimert med
ett stort leende.
Upprustningen av lokalerna
har varit efterlängtad och nu
skiner de nya Volvobilarna och
utrustningen ikapp.

Det är i stort sett bara de gamla
ytterväggarna och taket som
stå kvar. Till och med golvet har
byts ut. Avloppsledningar, el och
belysning, ventilationssystem,
billyftar, omklädningsrum och
ett helt nytt klassrum. Ja, allt är
nytt och fräscht!
Samarbetet innebär inte bara
nya lokaler - även satsningar
på utbildning av lärare i det
senaste, studiebesök för elever,
tillgång till Volvos datasystem
och nya verkstadsbilar.
TREPARTSSAMARBETE
- Det är ett trepartssamarbete
mellan Hälsinglands Utbildningsförbund, Volvo Cars och
Bilbolaget, säger Ove Hedlund,
service- och marknadschef för
Bilbolaget i Hälsingland.

Ove ser det väldigt positivt.
Genom samarbetet kan
man säkerställa att eleverna
lär sig det senaste och
arbetsmöjligheterna är goda.
Ola Neimert, hans kollegor och
elever är nöjda och ser fram mot
besök från fordonsintresserade
elever som ska börja gymnasiet.
- Det här blir kul för tjejerna och
killarna!
SATSNING PÅ TEKNIKHUSET
I och med att Fordons- och
transportprogrammet nu
har nya lokaler innebär
det att det blivit en rejäl
upprustning av Teknikhuset på
Torsbergsgymnasiet. Industrioch byggprogrammen har
sedan tidigare genomgått
ombyggnader.

ETT UNIKT

SAMARBETE
MED VOLVO CARS OCH BILBOLAGET
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ETT LÄTT VAL FÖR
Det var när Elin besökte Öppet hus på Staffangymnasiet som hon fastnade för Försäljningsoch serviceprogrammet (eller Handels- och
administrationsprogrammet, som det hette
tidigare). Hon visste ingenting om vilka ämnen
hon skulle läsa, men kände att balansen mellan
skola och praktik var något för henne.
Lucas visste heller ingenting om utbildningen
innan.
– Det var inget annat som passade mig och jag
kände att den här utbildningen skulle ge mig bra
erfarenhet.
Både Lucas och Elin som båda bor i Bollnäs tycker
att pendlingen till Söderhamn inte varit något
problem.
- Det är ju bara två dagar i veckan och resten är vi
ju i Bollnäs, menar Elin.
MYCKET PRAKTIK
Lucas gjorde sin praktik på Intersport i tvåan
och har valt att stanna kvar där även i trean, då
han kände direkt att han klickade där och har ett
sportintresse. Lucas har även tack vare sin praktik
fått sommarjobb på just Intersport och hoppar in
som vikarie när det behövs.

YRKESUTBILDA DIG SOM LÄRLING - mindre tid på skolan
UTBILDNING I ANNAN MILJÖ
Flertalet av våra yrkesprogram på
Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet kan du läsa som
lärling. Genomför minst halva
din utbildning på en eller flera
arbetsplatser. Du får samma
kunskaper som om du skulle
läst yrkesprogrammet i skolan.
Lärlingsutbildningen innebär
alltså inte att du går en annan
utbildning, du lär dig helt
enkelt i en annan miljö och på ett
annat sätt. På skolan läser du de
gymnasiegemensamma ämnena
och vissa delar av yrkesämnena
som du behöver i ditt yrke.
ATT VARA LÄRLING
Genom att vara lärling får du
möjlighet att lära dig ett yrke
genom att kombinera arbete

på en arbetsplats med studier
i skolan. Den största skillnaden
mellan en lärlingsutbildning
och annan yrkesutbildning i
gymnasieskolan är att du är en del
av ett arbetslag på en arbetsplats.
Du får verkligen en chans att
testa arbetslivet! Din yrkeslärare
har nära kontakt med dig och
din handledare på arbetsplatsen.
Tillsammans utformar vi din
utbildning på bästa sätt. Under din
studietid har du en fot i arbetslivet
och en i skolan, vilket gör dig redo
för arbetslivet!
LÄRLINGSANSTÄLLNING
En fantastisk möjlighet vi kan
erbjuda elever på utvalda
yrkesprogam, är GLA - Gymnasial
lärlingsanställning. Det är som det
låter - du blir anställd som lärling

22

hos ett företag under din tid på
gymnasiet. Med lön!
• När du läser GLA är du anställd
och har en arbetsgivare som
satsar på dig. Arbetsplatsen är
en del av skolan.
• Du har stor chans att få ett bra
jobb direkt efter gymnasiet eller
plugga vidare på högskolan
om du valt kurser för rätt
behörighet.
• Du får din första anställning
på ditt CV och du får lön
under tiden du utbildar dig.
Du får redan nu jobba inom
ett yrke som intresserar dig.
Arbetsgivaren satsar på dig och
din utbildning!
Mer information hittar du på
gymnasielarling.se & hufb.se/gla

ELIN OCH LUCAS
– Det tar ett tag att komma in i allt, men alla
i personalen hjälper oss med uppgifter och
berättar vad och hur vi ska göra.
– Jag får göra precis allt vad de andra i personalen
gör, sköta kassan, packa upp leveranser och
hjälpa kunder.
Förra året gjorde Elin praktik på Granngården, där
hon även blev erbjuden sommarjobb och nu är
hon på Willys.
– Jag får lära mig hela butikens olika avdelningar
och även sitta i kassan. Vi får även ta mycket eget
ansvar, så man blir van att ta för sig.
Det viktigaste är ändå att bemöta kunderna på ett
bra sätt.
– Kunden ska bli sedd och vi ska bemöta alla lika!
ENKELT ATT FÅ JOBB
Båda tror att eftersom de skaffat sig arbetslivserfarenhet redan under gymnasietiden, så
kommer det att bli lättare för dem att få jobb
efter studenten.
– Det ger bra jobbmöjligheter att ha gått en
lärlingsutbildning eftersom vi redan kan allt!

och mer tid på arbetsplatsen!

Kontakta din
studie- och yrkesvägledare om du har
frågor om lärlingsupplägget!

STAFFANGYMNASIET eller
TORSBERGSGYMNASIET?
En riktigt god

möjlighet
för dig att skapa

kontakter

och få in en fot i

branschen!

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Eleverna går i en lärlingsklass och har alla sina gymnasiegemensamma
kurser tillsammans på sin antagningsort/skola. Individuella valpaket
skapas för respektive program. Lärlingselever som läser yrkeskurser på
motsatt skola får busskort för att ta sig mellan utbildningsorterna.
EXEMPEL RL-LÄRLING ÅR 1
Grundutbildning två dagar i
veckan på Restaurang- och
livsmedelsprogrammet på
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs.
Övriga tre dagar tillbringar du på
din gymnasieskola (Staffangymnasiet i Söderhamn eller
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs) och
har dina gymnasiegemensamma
ämnen exempelvis matematik,
svenska, engelska och idrott.
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EXEMPEL RL-LÄRLING ÅR 2-3
Praktik tre dagar i veckan i
ett kök och gör yrkeskurser.
Yrkeslärare från Restaurangoch livsmedelsprogrammet
bedömer och följer upp.
Övriga två dagar studerar du
gymnasiegemensamma ämnen
som exempelvis historia, religion,
naturvetenskap, samhällskunskap
och idrott samt individuella
val på din gymnasieskola.

OLIKA

EN TRYGG

SJUKSKÖTERSKA
När Johanna skulle välja gymnasiet
visste hon inte vad hon bli. Bara
att hon älskade att sjunga. Valet
blev att gå Estetiska programmet
Musik i Söderhamn.
– Jag ville göra något roligt
under gymnasiet och ändå få
högskolebehörighet.
Under gymnasiet fick Johanna
träning att stå inför folk och
samarbeta med andra och det
har hjälpt henne i jobbet som
sjuksköterska.
– Man behöver kunna anpassa sig
till många olika situationer och
ibland kanske även skådespela
litegrann, tillägger hon med ett
leende.

Jag ställs inför nya saker
varje dag inom vården och
ingen dag är den andra lik!
JOHANNA

Tidigare elev
Staffangymnasiet
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FÅTT EN GRUNDTRYGGHET
Det var jobbet på hemtjänsten
året efter gymnasiet som fick
Johanna att läsa till sjuksköterska.
– Det bästa med jobbet är att
få vara den hjälpande handen.
Sedan är det också roligt att sticka
folk och ta prover!
Johanna har fått en trygghet i sitt
jobb även om hon fortfarande
måste fråga kollegor om råd i
vissa lägen.
– Jag ställs inför nya saker varje
dag inom vården och ingen dag är
den andra lik!

VÄGAR TILL VÅRDYRKET

Gymnasiesärskolans

Gymnasiets

Inga tvivel. Edwin Holm bestämde sig tidigt vilken
yrkesväg han ville gå. Han ska jobba inom vården,
och mer än gärna med äldre människor. Att möta
människor och att kunna hjälpa någon är något
som lockar med yrket. Både Edwins mamma och
mormor har jobbat inom vården och med ett
drygt halvår kvar till studenten är han väldigt nöjd
med sitt val av program och skola.
- Det är jättebra lärare här och vi lär oss de
viktiga grunderna för att vara väl förberedd inför
praktiken, något han uppskattar mycket.

Ellen Norling har alltid varit intresserad av
sjukvård, hur kroppen fungerar och att lyssna
på människors historier om livet. Det var det
som lockade henne att läsa Vård- och omsorgsprogrammet.
–Som undersköterska jobbar du nära din brukare
och det är ett stort ansvar.

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

VÅRD OCH OMSORG

APL ÄR EN VIKTIG DEL
Under utbildningen har Ellen fått göra praktik
på ett äldreboende och inom hemtjänsten. Nu i
trean kommer hon att ha praktik i Hudiksvall inom
psykvården, något som hon fick välja själv.
–Mitt gymnasiearbete handlar om bemötande
i vården vid psykisk ohälsa, så där kommer jag
verkligen att få se hur det är i praktiken.

APL-veckorna har Ljusnekillen spenderat på både
boende och i hemtjänsten. Att se hur det fungerar
i verkligheten är något Edwin tycker är viktigt.
- Där har jag lärt mig jättemycket, och det här
känns helt rätt inför framtiden!

Efter gymnasiet har Ellen bestämt sig för att läsa
till sjuksköterska och hoppas på att komma in där
direkt.
–Det finns jobbmöjligheter som undersköterska
direkt efter gymnasiet, men jag vet ju vad jag vill,
så jag siktar på att läsa vidare.
–Jag är jättenöjd med min utbildning och det
märks att lärarna har erfarenhet av yrket.

EN MÅNGSIDIG UTBILDNING
Även om Edwin har fullt fokus på vård läser han
och alla hans klasskamrater på programmet även
barnomsorg. Han kombinerar sina studier med
Idrottsgymnasiet, vilket gör dagarna ännu roligare.
- Bra program och skola, duktiga lärare och många
nya vänner. Så summerar Edwin sin utbildning.
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Det passar nog de flesta att gå här,
men du måste vara intresserad också.
Och tycka att det är roligt att bygga!

MÄRTA

Bygg- och anläggningsprogrammet
Torsbergsgymnasiet
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Märta utbildar sig i en

BRANSCH SOM STÄNDIGT

UTVECKLAS
Det är full fart på utegården
på Bygg- och anläggningsprogrammet i Bollnäs. Eleverna
är upptagna med olika arbetsuppgifter och byggläraren
Christian går runt och hjälper till
där det behövs. De ska bygga
ett garage till en kund och Märta
Hedberg och två av hennes
klasskompisar har fått uppgiften
att bygga takstolarna medan
några andra jobbar med grunden.
– Det är vi som bygger allt, men vi
får alltid hjälp av vår lärare när vi
behöver det, säger Märta.
TEORI VARVAS MED PRAKTIK
Eleverna få bland annat lära sig att
bygga och renovera hus i trä. I det
ingår att resa husstommar, lägga
tak, isolera, spika panel och skivor,
montera kök och spika lister.
Men att bli snickare handlar inte
bara om själva hantverket, utan
de får även teoretiska kunskaper
under utbildningen.
– Vi får lära oss hur man
läser ritningar, läsa om olika
byggmaterial och om hur trä
fungerar. Du måste även ha koll
på hur man räknar ut area och
vinklar för att det ska bli rätt, så
lite matte blir det också.
FRAMTIDSYRKEN
När Arbetsförmedlingen
listar heta framtidsyrken
med gymnasieutbildning kan
vi lätt para ihop dem med
våra yrkesprogram som vi
erbjuder på våra skolor.
Några exempel:
• Buss- och lastbilsförare
• Elektriker
• Kockar
• Träarbetare
• Undersköterskor
Hela listan hittar du på
arbetsformedlingen.se eller
en snabb googling bort.
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Att det är ett fysiskt arbete att
vara snickare är ingenting som
oroar Märta. Hon håller sig i
form genom att rida, gå på gym
och under vintrarna åker hon
snowboard.
– Lite stark måste man vara, det
är ju mycket att bära och en del
verktyg vi använder kan vara lite
tunga.
Men att vara snickare är inte bara
ett fysiskt jobb.
– Det passar nog de flesta att
gå här, men du måste vara
intresserad också. Och tycka att
det är roligt att bygga!
Märtas intresse för att bygga
kommer hemifrån. Hon har hjälpt
till med olika renoveringar och
byggen som familjen har gjort.
– Det är roligt att ha en bild från
början och sedan få skapa och se
det färdiga resultatet.
Nu under tvåan läser Märta
vanliga skolämnen två dagar i
veckan och har valt att läsa extra
svenska och engelska.
– Jag går till 16 varje dag, så det
blir väldigt maxat de dagarna,
men jag får ju bygga de andra tre,
så det går bra, konstaterar Märta
med ett leende.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE YRKESPROGRAM?
Med rätt individuellt val kan du göra din yrkesutbildning till högskoleförberedande!
Kontakta din närmaste studie- och yrkesvägledare
för mer information om individuellt val.
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STAFFANGYMNASIET
SÖDERHAMN

Gymnasieskola

MÅNGA DÖRRAR TILL FRAMTIDEN
Här på Staffangymnasiet finns
engagerade och välutbildade
lärare som har dig som elev i
fokus. Vi erbjuder dig en mentor
som har just ditt bästa som
uppgift; bland annat att du trivs,
att du följer studieplanen och
når dina mål. För att studera
framgångsrikt behöver du må bra!
Biblioteket är en naturlig och
avslappnad träffpunkt på skolan.
Där finns goda möjligheter till
studier eller varför inte låna
och läsa böcker, tidskrifter med
mera. På tal om träffpunkt; passa
gärna på att ta en fika och umgås
i vår välbesökta och trevliga
caféteria som är öppen för dig och
personalen på skolan.
Här finns så väl högskoleförberedande program som
yrkesprogram där vi även erbjuder
lärlingsupplägg på de flesta
yrkesprogrammen.
Här jobbar vi mycket med
entreprenörskap och är du nyfiken
på UF (Ung Företagsamhet) har du
hamnat helt rätt!
Som idrottare kan du kombinera
dina studier med våra högklassiga
idrottsutbildningar.
Vi håller många dörrar öppna till
din framtid!
Läs mer på staffangymnasiet.se

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn
Tfn 010-454 11 20
staffangymnasiet@hufb.se
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Ekonomi , Juridik
Förbered dig inför framtiden med bland annat
företagsekonomi, juridik och entreprenörskap.

Estetiska programmet
Musik
Du får en bred musikalisk utbildning samtidigt som du går
ett högskoleförberedande program.

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle, Musik
Programmet för dig som är intresserad av naturvetenskap
och miljö.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap, Medier, information och
kommunikation, Musik
Kunskaper om samhället ur många olika perspektiv.

Teknikprogrammet
Teknikvetenskap, Design och produktutveckling
En bred och stimulerande utbildning för dig som gillar
teknik och design.

VISSTE DU ATT...
Med rätt individuellt val
kan du göra din yrkesutbildning till högskoleförberedande!

YRKESPROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet
Fritid och hälsa, Pedagogiskt och socialt arbete
Lärlingsbaserad utbildning för dig som är intresserad av
och vill arbeta med människor.

Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad, Anläggningsförare, Lärling: Måleri, Plåtslageri
Vi ger dig en utbildning med bredd och kvalitet på väg mot
ett rörligt och skapande arbete.

El- och energiprogrammet
Dator- och kommunikationsteknik, Elteknik
Två intressanta inriktningar för dig som vill jobba med t.ex.
el-, data- eller nätverksteknik.

Fordons- och transportprogrammet
Transport
Utbildningen sker i nära samarbete med
transportbranschen.

Försäljnings- och serviceprogammet
(Tidigare Handels- och administrationsprogrammet)
En lärlingsbaserad och bred utbildning med
stora möjligheter för dig som gillar människor.

Hantverksprogrammet
Frisör/stylist, Övriga hantverk
Lärlingsbaserad och kreativ utbildning där du skapar och
planerar ditt hantverk från idé till produkt.

Hotell- och turismprogrammet
En lärlingsbaserad utbildning som ger dig
viktiga kunskaper om service och bemötande för att lyckas
inom en spännande bransch.

Naturbruksprogrammet
Djurvård
En lärlingsbaserad och bred utbildning med stora
möjligheter i en växande bransch.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Kök och servering
Lärlingsbaserad utbildning för dig med stor kärlek till
råvaror och hållbar matlagning.

Vård- och omsorgsprogrammet
En gedigen utbildning för dig som är intresserad av vård
och omsorg, hälsa och friskvård. Certifierat Vård- och
omsorgscollege.

Läs mer om yrkesprogrammens lärlingsupplägg
på sidorna 22-23 eller på hemsidan

INTRODUKTIONSPROGRAM
Individuellt alternativ
Programinriktat val

Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

Studie- och yrkesvägledare
Maha Persson
maha.persson@hufb.se
010-454 12 85 / 070-241 93 86
Högskoleförberedande + IM

Studie- och yrkesvägledare
Anders Englund
anders.englund@hufb.se
010-454 12 91 / 072-228 25 83
Yrkesprogram + IM
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TORSBERGSGYMNASIET
BOLLNÄS

Gymnasieskola

STUDIER & GOTT KAMRATSKAP!
På Torsbergsgymnasiet träffar
du engagerade och välutbildade
lärare som har dig som elev i
fokus. Gymnasiet erbjuder dig en
mentor som har just ditt bästa
som uppgift; att du trivs, att du
följer studieplanen och når dina
mål bland annat.
Här skapar vi förutsättningar för
framgångsrika studier och för att
utveckla ett gott kamratskap.
Du får även möjligheten att starta
ett UF-företag och utveckla dig
själv och dina idéer!
På Torsbergsgymnasiet finns så
väl högskoleförberedande
program som yrkesprogram.
Vi erbjuder lärlingsupplägg på
flera av våra yrkesprogram.
Utöver våra nationella program
kan du exempelvis också välja
det internationella programmet
International Baccalaureate - IB.
Det moderna biblioteket är en
naturlig träffpunkt på skolan. Där
finns goda möjligheter till både
studier och häng eller varför inte
låna och läsa böcker, tidskrifter
med mera.
Vårt café är öppet för både dig och
personalen på skolan och är ett
perfekt ställe att umgås på
mellan lektionerna.
Som idrottare kan du kombinera
dina studier med våra högklassiga
elitidrottsutbildningar.
Läs mer på torsbergsgymnasiet.se

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs
Tfn 010-454 11 10
torsbergsgymnasiet@hufb.se
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Juridik
Förbered dig inför framtiden med bland annat
företagsekonomi och entreprenörskap.

Estetiska programmet
Teater, dans och musik, Ljudteknik (särskild)
Utvecka ditt musik-, dans- och teaterintresse och delta i
flera konserter och produktioner.

International Baccalaureate
IB leder till en internationell studentexamen, som öppnar
dörrar till utbildningar i hela världen. Undervisningsspråket
är engelska.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap
Bredda och fördjupa dig i samhällsfrågor och få ökad
förståelse för vår omvärld.

VISSTE DU ATT...
Med rätt individuellt val
kan du göra din yrkesutbildning till högskoleförberedande!

YRKESPROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet
Fritid och hälsa, Pedagogiskt och socialt arbete
Traditionell- eller lärlingsbaserad utbildning med många
möjliga yrkesutgångar.

Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad, Lärling: Måleri, Plåtslageri
Vi ger dig en utbildning med bredd och kvalitet
på väg mot ett rörligt och skapande arbete.

Fordons- och transportprogrammet
Personbil
Utbildningen sker i nära samarbete med
fordonsbranschen.

Försäljnings- och serviceprogammet
(Tidigare Handels- och administrationsprogrammet)
En lärlingsbaserad och bred utbildning med
stora möjligheter för dig som gillar människor.

Hantverksprogrammet
Frisör/stylist, Övriga hantverk
Lärlingsbaserad och kreativ utbildning där du skapar och
planerar ditt hantverk från idé till produkt.

Hotell- och turismprogrammet
En lärlingsbaserad utbildning som ger dig
viktiga kunskaper om service och bemötande för att lyckas
inom en spännande bransch.

Industritekniska programmet
Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik
Vi har ett nära samarbete med de lokala företagen och är
en del av Teknikcollege.

Naturbruksprogrammet
Djurvård
En lärlingsbaserad och bred utbildning med stora
möjligheter i en växande bransch.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Kök och servering
Lärlingsbaserad utbildning för dig med stor
kärlek till råvaror och hållbar matlagning.

Vård- och omsorgsprogrammet
En gedigen utbildning för dig som är
intresserad av vård och omsorg, hälsa och friskvård.
Certifierat Vård- och omsorgscollege.

Läs mer om yrkesprogrammens lärlingsupplägg
på sidorna 22-23 eller på hemsidan

INTRODUKTIONSPROGRAM
Individuellt alternativ
Programinriktat val

Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

Studie- och yrkesvägledare
Sofia Asp Sjölander
sofia.asp-sjolander@hufb.se
010-454 10 92 / 073-460 29 83
ES, HT, HA, HV, IB, IM, RL

Studie- och yrkesvägledare
Inger Abrahamsson
inger.abrahamsson@hufb.se
010-454 13 29 / 072-502 92 74
BF, BA, EK, FT, IN, SA, VO
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HÖGHAMMARGYMNASIET
BOLLNÄS

Gymnasiesärskola

KUNSKAP & TRYGGHET
Din kunskapsutveckling står
i centrum och varje elev har
en individuell studieplan. Ett
specialpedagogiskt perspektiv
genomsyrar vår verksamhet där
erfarna lärare och assistenter
möjliggör elevernas optimala
utveckling till kompetenta och
självständiga människor.
Vår ambition är att du ska känna
dig trygg och ha roligt under
din tid på skolan. Vi har ett
hälsofrämjande förhållningssätt
där fysisk och mental hälsa
prioriteras.
Vi tar emot elever från hela landet
och elevboenden enligt LSS
finns i bostadsområden i Bollnäs
där även fritidsverksamhet för
eleverna ordnas av boendet.
Gillar du idrott och vill röra på
dig? Ansök om utbildningsplats
vid Idrottsgymnasiet med
undervisning i en anpassad
idrottshall tillsammans med
välutbildad personal.
Vi strävar efter att du som elev
har en ordnad livssituation med
arbete/sysselsättning i din hemkommun efter avslutad utbildning
De nationella programmen förbereder
dig för att jobba inom olika yrkesområden.
Vi har bred yrkeskunskap blandat med rätt
pedagogisk kunskap och modern utrustning
som motsvarar dagens arbetsplatser. Hos
oss får du jobba på den nivå som krävs för
att stå på egna ben i ditt kommande yrkesliv.

STUDIEBESÖK/PRAKTIK
Kom gärna och gör studiebesök/
praktik hos oss under en period
för att bekanta dig med våra
lärare och lokaler!
Carina Hådell 010-454 11 44
Ulf Sundkvist 010-454 11 43
Läs mer på hoghammar.se

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs
Tfn 010-454 11 40
hoghammargymnasiet@hufb.se
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NATIONELLA PROGRAM
Hantverk och produktion
Tillsammans utvecklar vi dina kunskaper inom hantverkens
och industrins olika yrkesområden och arbetsmiljöer.
Här får du förståelse för produktionsprocessen, från
idé till färdig produkt. Vi håller till i samma välutrustade
och uppgraderade lokaler som Torsbergsgymnasiets
Industritekniska program.
Hotell, restaurang och bageri
Här kan du förbereda dig för ett arbete och prova på ett
flertal områden inom denna servicesektor: matlagning,
bageri, hotell och servering. Vi driver även en egen
restaurang! Under utbildningen lär du dig att vara
serviceinriktad och tränar förmågan att kommunicera och
samverka med kunderna.
Hälsa, vård och omsorg
Programmet för hälsa, vård och omsorg är till för
dig som vill arbeta med människor i olika åldrar och
situationer. Det kan handla om arbete inom till exempel
fritidsverksamhet, äldreomsorg och förskola.
Tycker du om att arbeta med människor och vill arbeta
med service, är det här programmet ett bra val!
Skog, mark och djur
Här får du grundläggande utbildning för ett arbete inom
natur, miljö och naturbruksteknik. Många elever tar
traktorkörkort under sin tid på skolan och vi spenderar
mycket tid utomhus.
Djurskötsel och ridning/körning ingår olika mycket
beroende på ditt intresse.

INDIVIDUELLA PROGRAMMETS ÄMNESOMRÅDEN
Estetisk verksamhet
Förmedla tankar, idéer och känslor med olika estetiska
uttrycksformer som till exempel musik, teater, bild.
Hem & konsumentkunskap
Vi jobbar med vardagssysslor som påverkar hälsa,
ekonomi och miljö, för att skapa en fungerande vardag.
Idrott & hälsa
Fysisk aktivitet och fokus på människans livsstil, hälsa och
välbefinnande. Vi har väldigt nära till Höghammarhallen.
Individ & samhälle
Här får du kunskaper för att kunna orientera och agera i
det lokala samhället och den stora omvärlden.

På de individuella programmet arbetar vi
utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, där
individualiserad pedagogik och individuellt
anpassad fysisk miljö är centralt. Vi skapar
möjligheter för dig som elev att utvecklas till
din fulla potential. Vi sätter dig i centrum och
hjälper dig att lyckas!

Natur & Miljö
Vi undersöker intressanta frågor och fenomen som
handlar om energi, teknik, hälsa och miljö.
Språk & kommunikation
Kommunikation kan ske på olika sätt. Till exempel med tal,
tecken, bilder och även engelska.

Studie- och yrkesvägledare
Jonny Bodin
jonny.bodin@hufb.se
010-454 11 38 / 070-190 07 29
Individuella programmet

Studie- och yrkesvägledare
Jörgen Ericsson
jorgen.ericsson@hufb.se
010-454 11 39 / 070-205 68 07
Nationella program
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En unik möjlighet på
HÖGHAMMARGYMNASIET
FITNESS ASSISTANT - DIN HÄLSORESA
Vi är på väg att göra en hälsoresa tillsammans. Målet är att vi ska lära
oss mer om fysisk aktivitet och hälsa. Utbildningen kan leda fram till
en certifiering som Fitness Assistant (assisterande träningsinstruktör).
Fitness Assistant är en yrkestitel som certifieras enligt europastandard
satt av EuropeActive. Hälsinglands Utbildningsförbund har rättigheten
att certifiera till Fitness Assistant och vi börjar med elever från vår
gymnasiesärskola Höghammargymnasiet!
OM PROJEKTET
Fitness Assistant är ett treårigt utvecklingsprojekt med stöd från
Allmänna Arvsfonden. Vi har tillsammans med våra samverkansparter
skapat denna utbildning. Efter projektet kommer förbundet,
tillsammans med projektets samverkansparter, att hålla i utbildning och
certifiering samt förvaltning och spridning av metoden.
Häng med du också!
www.hufb.se/fitnessassistant
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VÄLKOMMEN
TILL VÅRA SKOLOR!
Innan du gör ditt gymnasieval har du möjlighet att komma
och hälsa på hos oss. Testa livet som elev på våra skolor. Följ
med en klass eller testa ett träningspass på någon av våra
idrottsutbildningar.
Ta chansen att bekanta dig med våra lärare, lokaler och elever för
att underlätta ditt val av skola och program.

ELEV FÖR EN DAG

STAFFANGYMNASIET & TORSBERGSGYMNASIET
Välj ett program du är intresserad av och följ med en hel dag.
Passa på att ställa frågor till våra elever och lärare, de känner
skolan bäst! Ditt besök kommer nog att kännas lite pirrigt i
början, men det blir både roligt och informativt. Vi ses!

ELEV FÖR EN VECKA, ELLER TVÅ
HÖGHAMMARGYMNASIET

Vi vill att ditt val av gymnasiesärskola och program ska kännas
tryggt både för dig som elev och vårdnadshavare. Därför är du
välkommen på studiebesök och praktik hos oss.
Träffa elever och lärare, upplev en helt vanlig skolvecka. Du får
du till och med möjlighet att testa skolans egna LSS-boende!

Läs mer på skolornas hemsidor eller
kontakta studie- och yrkesvägledaren på
din nuvarande skola och boka in ett besök!
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Rådfråga din studie- och yrkesvägledare, dina föräldrar
eller dina nuvarande lärare om gymnasievalet och
framtiden - de känner dig bäst - näst efter dig själv.
Du vet bäst!

Hoppas att våra
elever inspirerat dig
inför ditt kommande
gymnasieval!

MER INFORMATION
OM VÅRA SKOLOR OCH UTBILDNINGAR:

info@hufb.se x hufb.se x 010-454 10 00

POSTADRESS
Hälsinglands
Utbildningsförbund
821 80 BOLLNÄS

BESÖKSADRESS
Kulturhuset
Collinigatan 12
821 43 Bollnäs

