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www.torsbergsgymnasiet.se

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.

DET BÖRJAR NÄRMA SIG!

Det här magasinet handlar om att visa
vilka möjligheter du har att skapa en
helt unik gymnasieutbildning – eftersom
du är helt unik. Kombinationerna av
program, kurser och inriktningar är
anpassningsbara efter dina behov.
Alla olika typer av människor och stilar
blandas på våra skolor. Här kan du lätt
smälta in - eller sticka ut om du hellre
vill det. Alla får plats för att alla behövs!
Välj mellan våra tre skolor; Torsbergsgymnasiet och gymnasiesärskolan
Höghammargymnasiet i Bollnäs, och
Staffangymnasiet i Söderhamn.

TILLSAMMANS
SKAPAR VI
FRAMTID!

DU ÄR ALDRIG ENSAM
Våra lärare är kompetenta, välutbildade
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.
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.

VILKET PROGRAM PASSAR DIG OCH DINA FRAMTIDSPLANER?
GYMNASIESKOLA
Högskoleförberedande program
Yrkesprogram
Introduktionsprogram

GYMNASIESÄRSKOLA
Nationella program
Individuellt program

Läs mer på sida 27 och 29

Läs mer på sida 25
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TÄTT SAMARBETE

Lärlingsupplägget
är fantastiskt!
NIKLAS

Kock och tidigare elev
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Torsbergsgymnasiet

- Jag har aldrig ångrat att jag valde
det här programmet. Det var mitt
förstahandsval och det blev helt
rätt.
Det säger Anton Reitan,
som studerar andra året på
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, lärlingsutbildning på
Torsbergsgymnasiet. Han har tre
dagars praktik på en arbetsplats
och två dagar studerar han
teoretiska ämnen i skolan.
Praktiken gör Anton på Lilla k’s
trädgårdskök i Bollnäs och han
trivs som fisken i vattnet.
- Det är så himla kul det kan bli
och känns verkligen på riktigt.
Nu har Anton varit här i köket ett
tag och han vet vad som förväntas
av honom när det gäller de
rutinmässiga sysslorna som att
fylla på med varor etc.

KOCKAR FRÅN TORSBERG
När det handlar om det
yrkesmässiga i matlagningen är
det köksmästare Niklas Bengtsson
som är handledare.
- Lärlingsupplägget är fantastiskt.
Här kan vi fånga upp de verkligt
intresserade och talangfulla, säger
Niklas Bengtsson.
- Här på Lilla k’s trädgårdskök
är vi sex anställda som alla har
studerat restaurangprogrammet
på Torsbergsgymnasiet.
Det är ett gott betyg!
Lärlingsutbildningen är som

YRKESUTBILDA DIG MED LÄRLINGSUPPLÄGG!
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
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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!

MED FÖRETAGEN!

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

handen i handsken och passar
elever som Anton som kanske
känner sig ostimulerad i skolan,
men älskar att jobba och göra rätt
för sig, betonar Niklas.
DET MESTA ÄR KUL
När Anton ska beskriva en dag på
Lilla k’s trädgårdskök betonar han
arbetskamraternas vilja att lära ut
allt de kan.
- Man måste vara noggrann
och jag tänker alltid att detta är
något som en gäst ska äta. Här
får jag ser hur det är ”på riktigt” i
arbetslivet.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är definitivt ett
program att satsa på. Kock är ett
framtidsyrke och det finns goda
framtidsutsikter. Ett plus är också
möjligheten till extrajobb, tycker
Anton.
- Jag hoppas förstås att få vara
kvar här. Det är så himla bra
här och jag vill utvecklas och bli
duktigare.

Så himla kul att
jobba som kock!

ANTON

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Torsbergsgymnasiet

STAFFANGYMNASIET ELLER TORSBERGSGYMNASIET?
SÅ HÄR GÅR DET TILL
Eleverna går i en lärlingsklass
och har alla sina gymnasiegemensamma kurser tillsammans
på sin antagningsort/skola.
Individuellavalpaket 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.

FÖRBEREDER SIG FÖR

HÖGRE STUDIER

Musiken blir min stora hobby
- djuren är min passsion

THERESE

Estetiska programmet
Staffangymnasiet
Hon har siktet inställt och
hon ska faktiskt inte satsa på
musiken som i dag är en stor
del av hennes liv. Therese Arting
från Edsbyn studerar Estetiska
programmet, inriktning musik, på
Staffangymnasiet i Söderhamn.
Nej, Therese ska bli djurvårdare
och planerar att plugga högskoleutbildningen vid Sveriges
Lantbruksuniversitet i Ultuna
utanför Uppsala.
- Jag vill ha musiken som hobby!
KOM IN I FAMILJEN
Det sa klick när hon tillsammans
med sin pappa besökte skolans
Öppet hus-kväll.
- Det var härligt att komma in här.
Det kändes som att komma in i en
familj.
Idag pluggar Therese tredje året
på gymnasiet. Hon har valt bort
pendlandet och är inneboende
under veckorna och åker hem

till Edsbyn på helgerna. Det har
funkat bra; nyttigt att ta ansvar!

- Lärarna är verkligen engagerade
i oss elever.

SÅNG, PIANO OCH TVÄRFLÖJT
Therese huvudinstrument är
egentligen tvärflöjt. Det spelar
hon på kulturskolan. På estetiska
programmet utvecklar hon piano
och sång. Hon tycker att det är
fantastiskt att man får upptäcka
olika musikarter.
- Det finns inte bara pop och rock.

GILLAT ATT PLUGGA
Många tror att estetprogrammet
är slappt, men så är det inte. Det
är ett högskoleförberedande
program. Therese har alltid
gillat att plugga och nu har hon
matematik 2 och naturkunskap
som individuellt val. Då behöver
hon inte komplettera för att vara
behörig att söka in på Sveriges
Lantbruksuniversitet.
- SYV-arna här är fantastiska. De
har till och med sett till så att jag
fick besöka en veterinärklinik.
Om man gillar musik och vill
utvecklas som person och vill
ge tre års studier till det så är
estetprogrammet utmärkt, tycker
Therese.
- Det finns en väldig gemenskap
här. Här ryms alla personligheter.
Som en påse Gott & blandat!

För Therese del har studierna
betytt väldigt mycket och hon har
utvecklats som person.
- Här får man träna på att prestera
inför andra. I dag tycker jag inte
att det är några problem.
Det kan handla om att framträda
i cafeterian eller på teatern; både
små och stora evenemang.
- Här utgår man också från
den nivån man befinner sig
musikaliskt.
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IDA, ZANA & TEO

Ekonomiprogrammet
Torsbergsgymnasiet

ETT PROGRAM

FLERA MÖJLIGHETER!
De går samma program, av helt
olika anledningar och har helt
olika framtidsplaner. Teo, Zana
och Ida läser Ekonomiprogrammet
på Torsbergsgymnasiet för att
få en bra grund att stå på inför
framtiden - och de olika vägarna
de funderar på.
KAN BLI VAD JAG VILL
- Det är en bred utbildning med
bra kunskaper att ta med sig
resten av livet, säger Ida Oksanen
som inte bestämt sig vad hon
ska utbilda sig till än. Men att
plugga vidare är en självklarhet för
henne.
Hon sitter och tittar ut över det
fina biblioteket och berättar om
trivseln på skolan och berömmer
lärarnas otroliga engagemang.
Hennes mål är att ta vara på
det och lära sig så mycket som
möjligt och få så bra betyg som
möjligt för att komma in på

högskoleutbildningen hon till slut
bestämmer sig för. Någon större
stad lockar, och även att ta steget
utomlands.
- Vad det än blir, blir det nog bra!
GILLAR EKONOMI
Hennes klasskamrat Teo Junehall
gillar ekonomi och har det i
blodet. Han funderar på att gå
samma väg som sin far, genom att
utbilda sig till redovisningskonsult
eller börja jobba direkt efter
studenten. Här har idrotten en
stor påverkan.
- Jag kombinerar gärna studier
eller jobb med bandyn, säger Teo
som flyttade från huvudstaden
till Bollnäs för att göra en
idrottssatsning med NIU Bandy.
Han känner sig trygg här med
både val av skola, idrotten och
flytten. Där även en kompis följde
med på resan.
Framtiden får utvisa vad som
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händer, men Teo är glad att han
läser ekonomi nu eftersom han
kommer att ha nytta av det i
framtiden.
KANSKE PLUGGAR TILL POLIS
Zana Alsari är 100 procent
säker på att plugga vidare och
har funderat ett tag på vad han
vill bli, just nu lutar det åt att
bli polis. Yrket lockar honom
och passande nog läser han
både juridik och psykologi på
Ekonomiprogrammet.
- Jag vill plugga till polis och
återvänder gärna till Bollnäs när
jag är klar. Här trivs jag!
Zanas tanke var att gå Samhälle
på en annan skola, men till slut
gjorde magkänslan att han valde
Torsbergsgymnasiet. Här gick
han samhälle till en början, men
bytte till Ekonomiprogrammet och
känner att det passar honom bäst!

Jag har fått nya vänner
och man lär sig mycket!
ALEXANDRA

Programmet för
Skog, mark och djur
Höghammargymnasiet

FLER ELEVER HÄR
För Alexandra Bergström
och hennes skolkamrater på
programmet för Skog, mark och
djur blev höstterminsstarten
annorlunda då man flyttade från
Heden till Höghammarområdet
på Ren i Bollnäs. Nu finns två av
Höghammargymnasiets program
samlade på Ren: Skog, mark och
djur, samt gymnasiesärskolans
individuella program sedan
tidigare.

NYA VÄNNER
Alexandra trivs på programmet.
Varje morgon kommer hon och
fem kompisar med skoltaxi från
Söderhamn. Det fungerar hur bra
som helst.
- Det är bra här. Jag har fått nya
vänner och man lär sig mycket.
På Höghammar finns övningsstationerna samlade, man gör
ofta olika typer av praktiskt arbete
utomhus. Här finns även en
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verkstad där eleverna servar och
underhåller olika typer av fordon.
NÄRA HÖGHAMMARHALLEN
Närheten till Höghammarhallen
betyder en del för Alexandra som
friidrottar. Fyra gånger i veckan
tränar hon. Alexandra är extra
duktig i kula, där hon varit SMmedaljör!
- Vi är många som tränar och det
är kul, tycker Alexandra.
Patrik Svedén, yrkeslärare

NYA VÄNNER
PÅ HÖGHAMMARGYMNASIET

AHMAD

Individuella programmet
Höghammargymnasiet

på programmet, ser fördelar
med flytten. Här kan man dela
utrustning med det individuella
programmet och även samverka
på andra sätt. Formerna för det
jobbar man med just nu.
GILLAR ATT TRÄNA
Ahmad Barakat studerar på
individuella programmet, estetisk
inriktning med mycket musik,
dans, träslöjd och hantverk.
Han är precis som Alexandra en

idrottare. Innebandy och fotboll är
bäst. Han och hans kompisar på
IV tränar en del med de nationella
programmen och däribland Skog,
mark och djur och de träffar också
på varandra på skolgården och i
matsalen.
FLER SAMARBETEN
Eva Zetterlund, lärare, ser fördelar
med att ett nationellt program
flyttat till Höghammar.
- Vi planerar att jobba tillsammans
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när det gäller vissa praktiska
uppgifter.
- Eleverna som börjat här är
verkligen jättetrevliga.
Och rektorn för det individuella
programmet Mattias Åhlund
instämmer.
- Det har blivit en bra start och jag
ser fram emot att vi kan utveckla
samarbetet mellan nationella
program och individuella
programmet.

VI PLUGGAR

VIDARE!
Vad ska du göra efter studenten?
Det kan kännas som en evighet dit, men det går snabbare än vad du kan tro! Går du direkt mot ett yrke, eller
kommer du att plugga vidare? Här berättar tre elever som valt att plugga vidare inom tre helt olika områden;
biomedicin, lärare och polis.

Jag fick en bra grund i
biomedicin på gymnasiet!
MARIT

Tidigare elev
Naturvetenskapsprogrammet
Staffangymnasiet

BIOMEDICIN

Idag är Marit Tekle inne på sista
året av Biomedicinprogrammet
hon läser vid Uppsala Universitet.
Därefter blir det nog en masterexamen och visst lockar det att gå
vidare och forska inom ämnet.
Marit trivs som fisken i vattnet
med studierna och livet i Uppsala.
BRA GRUND ATT STÅ PÅ
Hon är glad att hon läste just
biomedicin på Staffangymnasiets
Naturvetenskapsprogram, där hon
fick en bra grund att stå på.

FRÅN IM TILL NA
2011 kom Marit till Sverige
och Söderhamn. Hon började
IM-programmet och läste in
grundskoleämnen och lärde sig
svenska i rask takt. Två ämnen
gick lättare än andra; engelska och
matematik.
Marit började NA13 och fick
glädjas tillsammans med sina
klasskamrater när de tog
studenten en solig dag i juni 2016.
- Lärarna var jättebra och
hjälpsamma, berättar Marit.
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Att komma till ett nytt land och
lära sig allt är inte lätt, men det
går. Det är Marit ett bevis på.
- Jag läste alla kurser jag kunde,
kanske för många till och med,
konstaterar hon med ett skratt.
När både gymnasiet och körkortet
var klart, vilade hon upp sig en tid
innan det var dags för Uppsala
och Biomedicinprogrammet.

MALIN

ANNA

Tidigare elev
Samhällsvetenskapsprogrammet
Torsbergsgymnasiet

LÄRARE

26-åriga Malin Sundqvist
tog studenten och firade
med sina klasskompisar
på Samhällsvetenskapsprogrammet när de
sprang ut från Torsbergsgymnasiet i Bollnäs 2012.
LÄRARNAS BETYDELSE
Tiden efter studenten var
Malins framtidsplaner
ganska oklara, vilket inte
är helt ovanligt. Hon ville
jobba med människor
och under ett antal år
hade hon ett par olika
serviceyrken innan det
verkligen klarnade.
- Jag vill betyda något för
någon, precis som mina
lärare har gjort för mig,
förklarar den tidigare
Torsbergseleven.
Tankarna på att bli lärare
började ta form och
Malin sökte, och kom in
på Södertörns högskola.
Nu läser hon till ämneslärare och har varit på
praktik, eller rättare sagt
verksamhetsförlagd
utbildning.
VERKLIGHETEN
Just praktiken är ett bra
sätt att känna om studievalet är rätt, hur plugget
och verkligheten hänger
ihop.

Tidigare elev
Vård- och omsorgsprogrammet
Torsbergsgymnasiet

POLIS

Det är inte helt enkelt
att veta om eller vad
man ska studera sedan
man gå ut gymnasiet.
23-åriga Anna Klaesson
som gick ut Vård- och
omsorgprogrammet på
Torsberggymnasiet 2015
behövde lite tid på sig
innan hon bestämde
sig för om hon skulle
läsa vidare och börja på
polisutbildningen.
- Det var faktiskt en
annons på Facebook
som jag fastnade för
och sökte och till min
förvåning kom in.
Nu läser hon på distans
mot Polishögskolan i
Umeå.

- Det känns väldigt bra,
säger Malin som känner
att hennes uppfattning
om läraryrket verkligen
har bekräftats.
GYMNASIETIDEN VIKTIG
- Jag fick så många bra
upplevelser med mig
från gymnasietiden,
så det här blir roligt,
tillägger den blivande
läraren.
Under hennes tid på
Torsbergsgymnasiet
formades hon och fick
lära sig att se världen
i ett större perspektiv,
vilket Malin har tagit
med sig i vuxenlivet,
tillsammans med nya
lärdomar efter vägen.

TRE TERMINER KVAR
Anna har hittills klarat
av två terminer och har
tre terminer kvar, varav
en termin är aspiranttjänstgöring.
Som utbildad undersköterska har Anna
hunnit med flera olika
arbeten; hon har jobbat
som personlig assistent,
undersköterska bland
annat. Det var under
de åren som idén
om att söka till polisutbildningen väcktes.
Mammas sambo Jens är

Malin ser verkligen fram
mot att dela vardagen
med sina framtida
elever, och att få betyda
lika mycket för dem, som
hennes lärare har gjort
för henne.
Tips!
Fråga din studie- och
yrkesvägledare vilken
behörighet som behövs
för just din drömutbildning!
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polis och uppmuntrade
henne.
PLUGGAR PÅ DISTANS
- Jag är så hemkär så
jag valde att plugga på
distans, berättar Anna.
Men, medger Anna, det
kräver ett stort mått av
disciplin. Fem gånger
per termin reser hon till
Umeå för undervisning
och examination.
Hon är förberedd på
att det är intensivt. Här
måste nämligen alla prov
och examinationer vara
godkända för att man
ska få gå vidare.
VARA MED MÄNNISKOR
Vård och omsorg är en
bra utbildning om man
vill satsa på polisyrket.
- Jag skulle ha valt
samma igen. Man
utvecklas som människa
på utbildningen. Alla
borde gå vård och
omsorg!
- Man har nytta av
utbildningen hela livet!
Att Anna skulle utbilda
sig till något där hon
får möta människor
var självklart. Nu är det
tre terminer kvar av
polisutbildningen.
Anna ska klara det!

VALDE OM OCH

VALDE RÄTT!
Det var rätt att välja om till Fordons- och
transportprogrammet i Söderhamn.
Det anser Viktoria Berglöf från Ockelbo
som redan hade studerat två år på
fordon i Sandviken där hon tänkt sig
en framtid som bilmekaniker. Men så
fick hon höra talas om Fordons- och
transportprogrammet på Staffangymnasiet i Söderhamn. Hon bytte och
går nu i tvåan och trivs otroligt bra.
- Det är ett härligt gäng här och lärarna
hjälper en alltid.
BYGGER PÅ UTBILDNINGEN
Viktoria jobbar nu hårt för att få sitt
efterlängtade körkort. Sen byggs
utbildningen på så att hon får köra allt
tyngre fordon. Som mest kan man ta CEkörkort; lastbil med släp.
- Mycket av utbildningen handlar också
om säkerhet; att lossa och lasta på rätt
sätt, betonar Viktoria.
Egentligen var det kanske inte så
konstigt att det blev Fordons- och
transportprogrammet för Viktoria.
Hela familjen med morfar i spetsen är

mer eller mindre engagerade eller har
varit engagerade i lastbilsbranschen.
DELAR LÄGENHET
Nu delar Viktoria lägenhet i Söderhamn
med en annan tjej. Pendlingen
från Ockelbo blev alldeles för lång.
Ockelbo kommun hjälper henne med
inackorderingstillägg.
- Det var aldrig några problem.
MÅNGA MÖJLIGHETER
Viktoria ser många möjligheter efter
avslutad utbildning. Hon vet väl inte
exakt vad hon ska göra efter gymnasiet,
men hon kan tänka sig att köra tankbil,
timmerbil eller grus. Hon har heller
ingenting emot nattskift.
Idag funderar inte Viktoria så mycket
på framtiden, men är glad att det finns
flera möjligheter efter att hon avslutat
gymnasiet.
- Jag gjorde helt rätt som valde om och
valde rätt till Fordons- och transportprogrammet i Söderhamn!
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Det är ett härligt gäng här
och lärarna hjälper en alltid!
VIKTORIA

LÅNGT HEMIFRÅN

Fordons- och transportprogrammet
Staffangymnasiet

INACKORDERINGSTILLÄG
Som elev i gymnasieskolan kan du få inackorderingstillägg.
Tillägget är ett bidrag för boende, fördyrat uppehälle eller
resor till och från hemmet. Mer information hittar du på
www.hufb.se eller din hemkommuns hemsida.
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PERFEKT MED GYMNASIAL
Alexander Junevik satsar
målmedvetet på att bli en bra
svetsare. Han studerar tredje året
på Industritekniska programmet
på Torsberg och gillar att hålla
på med svetsning både hemma, i
skolan och på sin praktikplats WTJ
i Arbrå.
- Här blir man bra på att hantera
verktyg och lär sig mycket om
maskiner och svetsning.
Det gillar Alexander som har ett
genuint motorintresse. Självklart
har han både bil och körkort och
givetvis snöskoter.

Alexander och Joakim

PLUGGAR
MED LÖN
ALEXANDER

Industritekniska programmet
Torsbergsgymnasiet

Kontakta studieoch yrkesvägledare
om du har frågor om
GLA och inom vilka
program vi erbjuder
detta upplägg
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KÖR BMW
Just nu kör Alexander en BMW E36
från 1994. Han gillar äldre bilar
som han själv kan ta ansvar för
och fixa till och skruva på.
- De bilarna är både charmigare
och bättre, tycker Alexander.
MÖJLIGHET TILL JOBB
Framtiden för Alexander och hans
kompisar ser ljus ut.
- Vill man jobba så finns det jobb.
Själv vill han först jobba på
verkstad och han har precis
erbjudits arbete på WTJ.
Han gillar att ha lärlingsanställning
och bli betraktad som en anställd
redan från början. Det är bra
att ha fått en grund i skolan och
undervisning av kompetenta
lärare på Industritekniska
programmet
LÄNGTAR TILL EXAMEN
De första två åren på
Industritekniska gick i en rasande
fart, tycker Alexander.
Nu när han vet att det snart är
dags att gå ut gymnasiet går det
lite långsammare. Alexander är
glad att han valde en utbildning
som han kan ha nytta av så väl
jobbmässigt som på fritiden.
- För mig som har varit skoltrött
sedan lågstadiet passar det här
perfekt.

LÄRLINGSANSTÄLLNING!
SVETSNING LIGGER I SLÄKTEN
Man kan nästan säga att det
liksom låg i luften att 18-åriga
Joakim Sundén skulle satsa på
Industritekniska programmet på
Torsberg.
- Brorsan, farsan och morfar håller
på med svetsning.
- Jag tycker om att jobba praktiskt,
säger Joakim.
Han har byggt och svetsat egna
saker som kaminer, grillar etc
sedan barnsben.
- Jag gillar att göra mycket själv.
ARBETA BORTA
I framtiden vill Joakim jobba mera
borta; ha längre arbetsdagar och
mer sammanhängande ledigt.
Men först vill han bli klar med
utbildningen och ha ett jobb på
hemmaplan under några år.
Joakim kan verkligen
rekommendera Industritekniska
programmet.
- Det här är en bransch där
det finns jobb och här på
industritekniska får man grunden.
JOBB PÅ RIKTIGT
Tre dagar i veckan är Joakim
lärling hos Parator. Han trivs
väldigt bra och hoppas på jobb
där när han är klar i juni.
Joakim är glad över att han
hade en grund att stå på från
industritekniska innan han
började sin lärlingsperiod.
- Det känns verkligen på riktigt att
vara hos Parator, betonar han.

Det här är en bransch där det finns
jobb och här på Industritekniska
får man grunden.
JOAKIM

Industritekniska programmet
Torsbergsgymnasiet

• När du läser GLA är du anställd
och har en arbetsgivare som satsar
på dig. Arbetsplatsen är en del av
skolan.
• Med GLA kan du välja. 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
hufb.se/gla x gymnasielarling.se
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LÄRLINGSANSTÄLLNING

VAD ÄR GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING?

Hej! Hur mår du?

Elevens välmående är vår

VIKTIGASTE UPPGIFT!
VI FINNS HÄR FÖR DIG
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, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog
bland andra. Teamet kan också
slussa vidare till skolläkare och
skolpsykolog.
Elevhälsans absolut viktigaste
uppdrag är att arbeta för elevens
bästa; eller som kurator Fatima
Ringvall säger:
- Vår viktigaste uppgift är att

eleverna ska känna sig sedda och
trygga i skolan så att man kan
tillägna sig undervisningen på
bästa sätt.
ARBETA FÖREBYGGADE
Elevhälsan vid våra skolor arbetar
förebyggande och vill vara ett stöd
för eleverna.
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.
Nedstämdhet är också något
naturligt, vilket man kanske
glömmer. Allt är inte alltid glatt
och enkelt. Skolsköterskan
erbjuder samtal och rådgivning.
Specialpedagogen kan vara ett
stöd vad gäller studieteknik, hur
du ska lägga upp dina studier.
Specialpedagogen samarbetar
med dina lärare så att möjligheten
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för dig att klara dina studier ska bli
bästa tänkbara.
SAMVERKAR I SKOLAN
Elevhälsan betonar också att
samarbete är viktigt i arbetet.
- Vi samverkar med övrig personal
i arbetet med att eleven ska känna
sig sedd och hemma i skolan,
säger Fatima Ringvall.
Elevhälsoteamen träffar också alla
nya elever på gymnasieskolorna/
gymnasiesärskolan.

Vill du veta mer om hur
vi jobbar och vilket stöd
vi kan ge dig? Du hittar
våra kontaktuppgifter på
skolornas hemsidor!

VÄLJ OCH FORMA DIN UTBILDNING

SÅ DEN PASSAR DIG!
Kontakta din närmaste studie- och yrkesvägledare
eller besök våra hemsidor om du vill veta mer om
vilka valbara kurser och inriktningar som finns
på våra program/skolor. Hitta din utbildning!
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JAKOB, STELLA & AMANDA
Teknikprogrammet
Staffangymnasiet

SERIÖST
- Jag vill få utveckla min kreativa
sida och det får jag på teknikprogrammet.
Det säger Amanda Jäger
som studerar andra året på
teknikprogrammet på Staffan.
Det var ett helt rätt val för henne
och hennes skolkompisar Stella
Berglund och Jakob Hedman.
De ville gå ett program som de
visste gav högskolebehörighet
direkt om man hängde med i
skolan.
KLARA DET
Nu är de inne på sitt andra år och
har absolut inte ångrat sig. Visst,
man måste vara beredd att jobba
i skolan och hemma, men är man

&ROLIGT!

medveten om det kan de flesta
plugga teknik, menar de.
- Man måste ha inställningen att
det här klarar jag och det gör de
flesta, säger Stella.
De uppskattar mycket att de
pluggar i projektform. Det blir som
mini-UF.
SJÄLVKLART VAL
För Amanda, Stella och Jakob var
valet av teknikprogrammet ganska
så självklart.
- Min brorsa har gått teknik och
trivdes bra, berättar Stella.
- Jag valde mellan natur och
teknik, säger Jakob.
- Jag ville lära mig något nytt,
förklarar Amanda.
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Nu pluggar de tillsammans med
ett 20-tal kompisar; hälften tjejer
och hälften killar.
Det är bra sammanhållning i
klassen och de har fått många nya
vänner.
TRIVSAM MILJÖ
De trivs på Staffan. Miljön är
trivsam. Teknisterna håller
ihop och gillar att göra saker
tillsammans.
- Vi känner att lärarna är ambitiösa
och försöker lära oss det de kan.
Det är ett seriöst och roligt
program, konstaterar Jakob, Stella
och Amanda.
- Inställningen när man börjar här
är absolut det viktigaste!

!

VAMOS A

ESPAÑA!
Hotell- och turismprogrammet
på praktik i Sevilla, Spanien

Ett äventyr och
en stor upplevelse!
BRICKEN

Hotell- och turismprogrammet
Staffangymnasiet

Ett äventyr och en stor upplevelse!
Så beskriver Bricken Larsson
utlandspraktiken hon och hennes
klasskamrater gjorde i Sevilla,
huvudstad i den fina regionen
Andalusien.
- Jag har verkligen växt i mig själv,
säger Bricken som läser sista året
på Hotell- och turismprogrammet
på Staffangymnasiet.
Ett tre veckor långt äventyr under
höstterminen där hon jobbat i
en mindre turistinformation och
verkligen fått chansen att använda
sina teoretiska kunskaper, som

till exempel kundbemötande.
Men även förmånen att uppleva
den vackra staden. Värdskapet
ordnade med kvällsaktiviteter
för eleverna, där de bland annat
besökte katedralen, flamencodans och en galen fotbollsmatch i
La Liga.
- Bästa upplevelsen var nog
fotbollsmatchen och självklart all
spansk mat, summerar den glada
Söderhamnstjejen.
VÄRDEFULL ERFARENHET
Elevernas praktikplatser var på
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hostel, spa-anläggningar, små
och stora hotell samt turistinformationer. Allt samordnat
av en värdskola som ingår i ett
EU-projekt inom Erasmus+ som
Hälsinglands Utbildningsförbund
deltar i.
- Drömmen är att utveckla detta
uppskattade projekt och ta det
vidare mot Italien, säger Annica
Tengvall, lärare vid Hotell- och
turismprogrammet.
- En erfarenhet för livet, säger
Bricken och sveper in sig i den
spanska flaggan.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
INOM GYMNASIESÄRSKOLAN
Bakningen och kompisarna är det absolut
bästa med skolan. Det tycker Joel Olsson,
som läser tredje året på programmet
för Hotell, restaurang och bageri på
Höghammargymnasiet i Bollnäs. En
annan sak Joel gillar med plugget är APL arbetsplatsförlagt lärande.
- Roligt att få träffa kunder, konstaterar
den glada edsbykillen.
Han gör sin APL på Café Centrum och
Erikshjälpen på sin hemort. Dagarna
består mestadels av bakning och att laga
mat, samt kassajobb.
- Sista året blir det 20 veckor APL, tillägger
Joel, som trivs med upplägget att få vara
på andra ställen än på skolan ibland.
Handledarna berättar vad Joel ska göra
under dagarna, men det varvas med
vilka önskemål han har. Bakningen ligger
honom varmt om hjärtat. Hemma bakar
han eget bröd eftersom det blir både
billigare och mycket godare!
Lärarna på skolan är bra och har lärt
honom massvis med nya kunskaper
och han känner att han har utvecklats
mycket inom de ”vanliga” ämnena, men
mest inom favoriterna: bakning och
matlagning.
FRAMTIDSDRÖMMEN
Just bakning och matlagning har varit ett
stort intresse länge, men han är även
en stor bandyentusiast. Joel har spelat
bandy i många år, men nuförtiden blir det
mest att titta på när favoriterna i Edsbyns
IF spelar. Skotern är ett annat intresse
som Joel har och ser fram mot en snörik
vinter och att kanske vara med på någon
tävling.
Något annat Joel ser fram mot är ett
jobb efter studenten. Han kan mycket väl
tänka sig en fortsättning inom restaurang
och bageri, men har även fler planer:
- Deltidsbrandman, det är min dröm!
Att kombinera ett jobb där han får
använda sina bak- och matlagningskunskaper och att kunna rycka in och
hjälpa räddningstjänsten när det behövs,
är Joels framtidsdröm.
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Bakningen och
kompisarna är
det bästa!
JOEL

Programmet för
Hotell, restaurang och bageri
Höghammargymnasiet

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare så
berättar vi mer om livet efter skolan!

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

LIVET EFTER SKOLAN
Höghammargymnasiets studie- och yrkesvägledare
är behjälplig i vägledningssamtal, anskaffning av
praktikplatser lokalt och nationellt. Vi samverkar
med näringslivet, Arbetsförmedlingen och daglig
verksamhet samt andra viktiga instanser för ett
arbete och/eller sysselsättning.
Vi strävar efter att du som elev har en ordnad
livssituation med arbete/sysselsättning i
hemkommunen efter avslutad utbildning.

APL blev jobb!
Diyar Cetin läste programmet för
administration, handel och varuhantering
på Höghammargymnasiet i Bollnäs. Det
var fyra bra år där han lärde sig mycket
om kundbemötande, service, tryckeri,
näthandel och hur det är att jobba i en
affär.  
Brukar du besöka idrottsarenor kanske
du har träffat honom, för Diyar är en riktig
sportfantast, både som utövare och publik.
När han inte trixar med en boll hittar vi
honom i en ljus och fin butikslokal. Idag
jobbar Diyar på Ahlsell i Bollnäs, på samma
ställe han hade sin APL (arbetsplatsförlagt
lärande) sista året.
- APL är ett bra sätt att lära sig hur
arbetsplatser fungerar, säger Diyar som
trivs väldigt bra på jobbet.
SERVICE ÄR VIKTIGT
Det märks att Diyar har hittat rätt, han
gillar att hålla koll på saker. Diyar jobbar
mycket på lagret och inventerar varor
i butiken. Han ser till att varorna är på
plats och är snyggt frontade. Kurserna i
bemötande och service han fick lära sig i
skolan har han tagit med sig i arbetslivet.
Nu känner han sig trygg när kunderna i
butiken frågar om något - då är han snabb
att svara var till exempel lamporna finns.
- Det är viktigt att vara trevlig, säger Diyar
med ett stort leende.

DIYAR

Tidigare elev
Programmet för
Administrantion, handel
och varuhantering
Höghammargymnasiet
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SPÄNNANDE

Mattias Olsson från Kilafors åker tidigt
på morgonen för att hinna i tid till
Staffangymnasiet. Han medger att det var lite
jobbigt i början, men nu har han lärt sig att
uppskatta vilan på bussen. Mattias studerar
sista året på El- och energiprogrammet.
FASCINERANDE MED EL
Mattias visste inte riktigt vad han vill studera.
Han använde sig av uteslutningsmetoden
vid valet av program. Till slut blev det El- och
energiprogrammet och det har han inte
ångrat.
- Det är svårt att förklara varför det blev rätt.
Det är fascinerande att syssla med el. Det
finns så många olika delar och moment och
det är enkelt att se att man åstadkommit
något.
Hittills har Mattias praktiserat på Rosdahls
elenergi i Bollnäs och på Midroc i Bollnäs.

BRA ELLÄRARE
Mattias gillar praktiken. Arbetsgivarna är justa
och tar hänsyn till att man är ny, förklarar
Mattias.
Han tycker också att han lär sig mer
genom att praktisera; både i skolan och på
praktikplatserna.
Lärarna har olika specialiteter inom el- och
energiområdet som man på bästa sätt
förmedlar till eleverna.
- Våra ellärare är riktigt bra!
- Det har ju gjort att studierna känns lättare
och man är mer motiverad.

Jag siktar på att jobba
direkt efter skolan!
MATTIAS

YRKESPROGNOSER

El- och energiprogrammet
Staffangymnasiet

När Arbetsförmedlingen
listar heta framtidsyrken
kan vi lätt para ihop dem
med våra yrkesprogram
som vi erbjuder på våra
skolor.

VILL BÖRJA JOBBA PÅ EN GÅNG
Mattias trivs att vara ute på olika uppdrag;
stora som små. Han har bland annat hjälpt
till med elen på Alfta Industricenter och nu
senast på Bollnäs Bostäders huvudkontor på
Ren i Bollnäs.
Han vill också förkovra sig inom el och
då handlar om att skaffa sig kunskap om
starkström. Det finns många olika vägar för en
elektriker. Ett är dock säkert:
- Jag siktar på att jobba direkt efter skolan!

Några exempel:
• Buss- och lastbilsförare
• Elektriker
• Kockar
• Träarbetare
• Undersköterskor
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Hela listan hittar du på
arbetsformedlingen.se eller
en googling bort!
Fråga din närmaste studieoch yrkesvägledare om
olika utbildningsvägar.

UTBILDNING
För Joel som inte hade någon aning om vad
han skulle välja för program till gymnasiet
blev El- och energiprogrammet på Staffangymnasiet helt perfekt. Han fick jobb direkt
på Midroc i Bollnäs direkt efter studenten.
- För mig blev programmet mer lovande än
jag kunde föreställa mig, säger Joel Thörnell.

TRIVS BRA
Idag jobbar Joel 7-16. Det har inte varit några
som helst problem att stiga upp på morgonen
och ta sig till jobbet. Joel trivs så otroligt bra.
Det första året på gymnasiet var det mycket
teori. Därefter i tvåan och trean fick han och
hans klasskamrater komma ut på praktik.
Med bra handledare på arbetsplatsen var det
väldigt värdefullt.
- Det kändes bra och jag fick bra omdöme.
JOBB DIREKT
På måndagen efter studenten började Joel
arbeta på Midroc; samma förtag där han
praktiserat. Nu har han arbetat där ett halvår
och hunnit prova på olika typer av jobb.
- Det är väldigt skiftande. Ibland handlar det
om att åka hem till privatpersoner och felsöka
och åtgärda fel, andra gånger är det större
jobb på byggen.
Joel har också provat att jobba borta måndagtorsdag med längre arbetsdagar och långledig
fredag till och med söndag.
VARIATION I ARBETET
Joel gillar variationen i arbetet.
- Jag tycker om att vara på byggen. Man
är mer som en i laget och känner sig mer
produktiv och ser resultat.
Joel tycker att han kommit in sig i gänget. Han
tycker också att han får ta ansvar.
- Jag känner mig accepterad. Jag får visa vad
jag kan och får också den hjälp jag behöver.
Joel får nu som lärling kontinuerlig utbildning
inom företaget innan han är fullvärdig
elektriker.

Går man ett yrkesprogram är det
riktigt stor chans att få jobb!

YRKESPROGRAM
Joel kan rekommendera El- och energiprogrammet och överhuvudtaget yrkesprogrammen.
- Går man ett yrkesprogram är det riktigt stor
chans att få jobb.
För Joel var El- och energiprogrammet absolut
det rätta gymnasievalet.
- Om jag har ångrat mig? Nej!

JOEL

Tidigare elev
El- och energi programmet
Staffangymnasiet
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HÖGHAMMARGYMNASIET
BOLLNÄS

Mer om skolan
hittar du på
hoghammar.se

TRYGGHET OCH HÄLSA
För oss är en sak viktigare än allt
annat – 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.
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.
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

Studie- och yrkesvägledare
Jörgen Ericsson
jorgen.ericsson@hufb.se
010-454 11 39 / 070-205 68 07
Nationella program

undervisning i en anpassad
idrottshall tillsammans med
välutbildad personal.
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
Studie- och yrkesvägledare
Sofia Asp
sofia.asp-sjolander@hufb.se
010-454 11 38 / 070-190 07 29
Individuella + Skog, mark och djur
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GYMNASIESÄRSKOLANS NATIONELLA PROGRAM
De 4-åriga nationella programmen förbereder dig för att jobba inom olika yrkesområden.
Vi har unik 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. Vi erbjuder följande nationella program:
Administration, handel och varuhantering
Inom programmet driver vi ett tryckeri
samt en affär med kontorsmaterial. Där får
du erfarenhet av alla arbetsuppgifter som
förekommer inom handel och på ett lager.
Utbildningen förbereder dig för att arbeta med
bland annat enklare administrativa uppgifter,
praktisk marknadsföring och dokumentation.

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. Du ska tycka om att
arbeta med människor och vilja arbeta med
service.

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.

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. Djurskötsel och ridning/körning ingår
olika mycket beroende på ditt intresse.

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.

Är du osäker på vilket
program du ska välja?
Kom och gör studiebesök/praktik hos oss,
du får självklart testa flera program!
Pssst. Du kan till och med testa boendet!

GYMNASIESÄRSKOLANS INDIVIDUELLA PROGRAM
På det 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!
Vi erbjuder följande ämnesområden inom individuella programmet:
Estetisk verksamhet
Förmedla tankar, idéer och
känslor med olika estetiska
uttrycksformer som till
exempel musik, teater, bild.

Idrott & hälsa
Fysisk aktivitet och fokus på
människans livsstil, hälsa och
välbefinnande. Vi har väldigt
nära till Höghammarhallen!

Natur & Miljö
Vi undersöker intressanta
frågor och fenomen som
handlar om energi, teknik,
hälsa och miljö.

Hem & konsumentkunskap
Vi jobbar med vardagssysslor
som påverkar hälsa, ekonomi
och miljö, för att skapa en
fungerande vardag.

Individ & samhälle
Här får du kunskaper för att
kunna orientera och agera i
det lokala samhället och den
stora omvärlden.

Språk & kommunikation
Kommunikation kan ske på
olika sätt. Till exempel med
tal, tecken, bilder och även
engelska.
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STAFFANGYMNASIET
SÖDERHAMN

Mer om skolan
hittar du på

staffangymnasiet.se

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 caféteria som är öppen
för dig och personalen på skolan.
Här finns så väl högskoleförberedande program som
yrkesprogram där vi även

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

erbjuder lärlingsupplägg på de
flesta yrkesprogrammen. Vi jobbar
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
elitidrottsutbildningar.
Vi håller många dörrar öppna till
din framtid!
Studie- och yrkesvägledare
Maha Persson
maha.persson@hufb.se
010-454 12 85 / 070-241 93 86
Högskoleförberedande + IM
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Ekonomi , Juridik
Förbered dig inför framtiden med bland annat
företagsekonomi, juridik och entreprenörskap.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap, Medier, information och
kommunikation. Fördjupade kunskaper om
samhället ur många olika perspektiv.

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

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

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

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

Hantverksprogrammet
Lärlingsbaserad och kreativ utbildning där du
skapar och planerar ditt hantverk från idé till
produkt.

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

Hotell- och turismprogrammet
Turism och resor
En lärlingsbaserad utbildning som ger dig
viktiga kunskaper om service och bemötande.

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

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

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

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

Handels- och administrationsprogrammet
Handel och service
En lärlingsbaserad och bred utbildning med
stora möjligheter i en växande bransch.

!

Med rätt individuellt val kan
du göra din yrkesutbildning till
högskoleförberedande!

INTRODUKTIONSPROGRAM
Individuellt alternativ
Programinriktat val

Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
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TORSBERGSGYMNASIET
BOLLNÄS

Mer om skolan
hittar du på

torsbergsgymnasiet.se

STUDIER OCH GOTT KAMRATSKAP
I Bollnäs finns Torsbergsgymnasiet
med 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!

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 nya biblioteket är en naturlig

Studie- och yrkesvägledare
Björn Arfvelin
bjorn.arfvelin@hufb.se
010-454 10 92 / 073-460 29 83
ES, HT, HA, HV, IB, IM, RL

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.
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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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Juridik
Förbered dig inför framtiden med bland annat
företagsekonomi och entreprenörskap.

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

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

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

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

Hotell- och turismprogrammet
Turism och resor
En lärlingsbaserad utbildning som ger dig
viktiga kunskaper om service och bemötande.

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

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

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

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

Handel- och administrationsprogammet
Handel och service
En lärlingsbaserad och bred utbildning med
stora möjligheter för dig som gillar människor.

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

!

Hantverksprogrammet
Lärlingsbaserad och kreativ utbildning där du
skapar och planerar ditt hantverk från idé till
produkt.

Med rätt individuellt val kan
du göra din yrkesutbildning till
högskoleförberedande!

INTRODUKTIONSPROGRAM
Individuellt alternativ
Programinriktat val

Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
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Du kan välja

IDROTTSPROFIL
när du gör ditt
gymnasieval!

DIN FAVORITIDROTT
Som elev hos oss kan du
kombinera våra gymnasieprogram med en satsning på
din favoritidrott. Våra idrottsutbildningar leds av mycket
kvalificerade idrottslärare och
instruktörer för bästa kvalitet.
IDROTTSPROFIL
Förutom RIG och NIU har vi även
idrottsprofiler på våra skolor
för en utökad idrottssatsning.
Vi erbjuder för närvarande
idrotterna fotboll, innebandy och
ishockey.
ANSÖKAN
Idrottsprofilerna väljer du nu i
samband med ditt val av skola.
RIG och NIU ansöker du höstterminen innan du gör ditt
gymnasieval.
SKOLFORM/IDROTT
Våra idrottsutbildningar kan
kombineras med gymnasie- eller
gymnasiesärskolestudier enligt
följande:
RIG Parafriidrott
NIU Bandy
NIU Bordtennis
NIU Handboll
NIU Friidrott
Idrottsprofil Fotboll
Idrottsprofil Friidrott
Idrottsprofil Innebandy
Idrottsprofil Ishockey
Idrottsprofil Motion

Gy
x
x
x
x
x
x
x
x

Gysär
x

x
x
x
x

FRÅGOR?
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information
eller läs mer om respektive idrott
på skolornas hemsidor!
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VAD HÄNDER NU?

Innan du gör ditt gymnasieval
(och eventuellt omval) har du
möjlighet att komma och hälsa på
oss - följ en klass och bekanta dig
med både lärare och lokaler för
att underlätta ditt val av skola och
program!

GYMNASIESKOLAN
Vi håller extra ÖPPET HUS för våra
yrkesprogram under vårterminen:
Staffangymnasiet
25 januari
Torsbergsgymnasiet 4 april
VÄLKOMMEN TILL OSS!

Kom och hälsa på,
skapa din egen bild
av våra skolor.
Vi ses!

TILLSAMMANS

SKAPAR VI FRAMTID

Sista ansökningsdag: 14 februari
Ändringsvalet öppnar vecka 17
GYMNASIESÄRSKOLAN
När du gör studiebesök/praktik på
Höghammargymnasiet finns även
den fina möjligheten att testa att
bo här. När du ändå är här på
besök - testa ett träningspass med
Idrottsgymnasiet också - allt för
att du ska känna dig trygg med
helheten vi erbjuder!
Sista ansökningsdag: 31 mars

MYTERNA OM
GYMNASIEVALET
Funderar du till exempel om
du ska välja ett yrkes- eller
högskoleförberedande program
kan vi rekommendera att du kikar
på Skolverkets ”De nio vanligaste
myterna om gymnasievalet”
där du får fakta istället för åsikter
om det vägval du står framför.

Rådfråga dina studie- och yrkesvägledare, dina föräldrar eller dina
nuvarande lärare om gymnasievalet och framtiden - de känner
dig bäst - näst efter dig själv.
Du bestämmer!
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Hoppas att våra
elever inspirerat dig
inför ditt kommande
gymnasieval!

MER INFORMATION
OM VÅRA SKOLOR OCH UTBILDNINGAR:

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

POSTADRESS
Hälsinglands
Utbildningsförbund
821 80 BOLLNÄS

BESÖKSADRESS
Kulturhuset
Collinigatan 12
821 43 Bollnäs

