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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.

UPPTÄCK DIG SJÄLV!

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 bli behörig till
fortsatta studier.

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

GYMNASIESÄRSKOLA
Nationella program
Individuella program

Läs mer på sida 27 och 29

Läs mer på sida 25
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För Ebba Hildingsson Edling
var det självklart att välja ett
högskoleförberedande program. Hon
visste att det är förutsättningen om
hon ska nå målet att bli polis.
Hon hade dock lite svårt
att bestämma sig för vilket
program det skulle bli. Det blev
ekonomiprogrammet med
juridikinriktning. Nu går hon i tvåan.
- Det är kul att känna på nya ämnen
som företagsekonomi, privatjuridik
och entreprenörskap.
Inom ramen för NIU spelar också
Ebba handboll. Hon spelar i Arbrå HK.
Ebba gillar också fotboll och spelar i
Kilafors IK.
VALT RÄTT
Ebba känner att hon valt rätt. Hon
gillar ekonomiprogrammet och har
också möjlighet att utveckla sitt
handbollsspel som målvakt.
- Det är klart man får plugga, men det
är inte överdrivet jobbigt, tycker Ebba.
Det är ett brett program som hon
gärna rekommenderar om man är
intresserad av siffror och ekonomi.
Innan Ebba läser vidare till
polis funderar hon på att göra
militärtjänstgöring. Sen vill hon plugga
till polis i Umeå.
Ebba minns hur det var
innan hon bestämde sig för
ekonomiprogrammet.
- Studie-.och yrkesvägledaren, SYV,
manade på mig att besluta vilket
program jag skulle söka, minns Ebba.
Inger Abrahamsson, SYV vid
Torsbergsgymnasiet, betonar att
det är viktigt att eleverna väljer
ett program som de verkligen är
intresserade av.
Göra omval
Ibland händer det att elever inte
kommer in på det program man
valt i första hand. Då försöker SYV
och eleven gemensamt hitta andra
utbildningsvägar.
Inger Abrahamsson vill gärna
framhålla möjligheten för blivande
gymnasieelever att besöka sin
gymnasieskola; dels vid öppet hus och
kanske också vara elev för en dag.
- Kom och hälsa på!

NÄR EBBA SKULLE VÄLJA
UTBILDNINGSVÄG TOG HON HJÄLP AV
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE.
NU SER FRAM MOT

HÖGRE STUDIER
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Det är klart
man får
plugga, men
det är inte
överdrivet
jobbigt

EDWIN

Programmet för
Hälsa, vård och omsorg
Höghammargymnasiet

BRA LÄRARE
och nya vänner

För Edwin Holm är Höghammargymnasiet och idrottsgymnasiet
en riktig fullträff. Det kan faktiskt
inte bli bättre. Här får han plugga
favoritprogrammet Hälsa, vård
och omsorg och samtidigt spela
innebandy och fotboll. Det kan
helt enkelt inte bli bättre, tycker
Edwin.

EBBA

INNEBANDY OCH FOTBOLL
Edwin spelar både fotboll och
innebandy på skoltid. Han satsar
på innebandy och spelar med
sitt lag Wallvik som är i division
2. Varje dag tränar han på
Höghammarhallen och när han
kommer hem till Ljusne blir det
träningar inför matcher.
- Jag har faktiskt spelat innebandy
i 13 år, berättar Edwin som i dag
är 17 år.
Han tycker det är en stor förmån
att gå idrottsgymnasiet.

Ekonomiprogrammet
Torsbergsgymnasiet

5

BRA TEMPO I SKOLAN
Edwin Holm kände i åttan att
tempot i skolan var för högt så i
nian valde han särskoleklass och
då blev allt lugnare och roligare.
Studietempot passar Edwin
som nu är inne på andra året av
fyra på Höghammargymnasiet.
Både mamma och mormor är
undersköterskor och det är också
det som Edwin siktar på.
DET ÄR TOPPEN
Edwin trivs på Höghammargymnasiet och programmet hälsa,
vård och omsorg.
- Vi har bra lärare och jag har fått
nya vänner.
Han tycker att han har framtiden
för sig och har ingen brådska med
att bestämma vad han vill arbeta
i framtiden, men helt klart blir det
inom vården.
- Jag trivs. Allt är toppen!

Han hittade rätt på en gång.
Andreas eller Ante som han kallas
med efternamnet Larsson.
Ante studerade fordonsprogrammet, inriktning transport,
vid Staffangymnasiet. En bred
utbildning där teori och praktik
varvas; perfekt, tycker Ante.
Nu har han som 19-åring en
tillsvidareanställning vid Alfta
frakt, företaget han gjorde APL på.
Han trivs verkligen bra.
- Jag provade att arbeta på ett
annat företag, men kände att Alfta
frakt passar mig betydligt bättre.
Nu är Ante helnöjd.

ANSTÄLLDA
DIREKT EFTER SKOLAN!
ANDREAS

Tidigare elev
Fordons- och transportprogrammet
Staffangymnasiet

JOBB DIREKT
Ante fick jobb efter utbildningen
och han trivs.
- Det är ett jobb där man är
självgående och det passar mig.
Jag ser mycket efter vägarna.
Det händer alltid något nytt och
det gillar han.
Ante kör virke; oftast från
Sälenområdet till hamnarna i
Ljusne eller Gävle.
Han går tvåskift. Dagpasset börjar
fyra på morgonen och kvällspasset
vid 14.
- Det funkar bra för mig.
Oftast går allt bra, men det kan
krångla med punktering eller
annat. Hur han ska hantera
sådana situationer har han lärt sig
på utbildningen.
- Man får lära sig det mesta på
transport!
Han kan verkligen rekommendera
utbildningen till tjejer och killar
som gillar bilar och att köra bil.

YRKESPROGNOSER
När Arbetsförmedlingen listar heta framtidsyrken kan vi lätt para ihop dem med våra
yrkesprogram som vi erbjuder på våra skolor. Här följer några exempel:
•
•
•
•
•

Kockar och kallskänkor
Lastbilsförare
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
Träarbetare och snickare
Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende

Listan som visar behovet av yrkeskunskaper i hela landet hittar du en googling bort!

6

!

För en del kanske det var självklart
att Albin Andersson skulle bli
”åkare”. Pappa Anders driver
nämligen Ulf Anderssons åkeri i
Segersta.
Albin stod i valet och kvalet
om det skulle bli ekonomi eller
fordon, inriktning transport. Det
blev en kompromiss. Det blev
transport och i trean läste Albin
företagsekonomi. Det kan han
alltid ha nytta av i framtiden,
tänker så väl Albin som pappa
Anders.
Nu jobbar Albin i farsans åkeri.
- Jag har sprungit här så länge jag
kan minnas, berättar han.
Albin gillar bilar och han sticker
inte under stol med att körkortet
lockade och det kunde skolan ge
honom.
BRA LÄRARE OCH UTRUSTNING
Albin pluggade första året på
fordonsprogrammet på Torsberg
och därefter på Staffan. Hans
erfarenhet är att utbildningen har
kunniga och bra lärare och skolan
tillhandahåller bra utrustning. Det
gillade han.
- Det var dessutom fantastiskt att
få körkortet!
Att studera fordon med inriktning
transport är som klippt och skuret
för den som är intresserad av
bilar, tycker Albin.
Nu jobbar han heltid med
skiftgång och han har många
kollegor. Företaget har ett 30-tal
anställda och 17 bilar.
- Det finns att göra, säger Albin
som kör timmerbilar från skog till
industri.
I framtiden när pappa Anders drar
sig tillbaka så kan det vara Albin
som tar över.
- Tja, det är väl tänkt så, säger han.
Det är ingenting Albin funderar så
mycket över idag. Efter avslutad
gymnasieutbildning och med
körkortet på fickan är Albin nöjd
med att han valde fordon och
transport.
- Det blev rätt i alla fall!

Utbildningen är som klippt
och skruren för dig som
gillar bilar!
ALBIN

Tidigare elev
Fordons- och transportprogrammet
Staffangymnasiet
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ELITIDROTT
PÅ DITT SCHEMA!

FÖRÄDLA DIN

TALANG
TILLSAMMANS MED OSS!
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SATSA PÅ DIN IDROTT!

FOTO: SVENSKA PARASPORTFÖRBUNDET

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.
RIG
Vi har ett Riksidrottsgymnasium inom
parasport för dig som är friidrottare
och har en funktionsnedsättning;
fysisk, psykisk eller intellektuell.
Svenska Parasportförbundet
svarar för uttagningen och om
du blir antagen har du rätt att
gå hos oss enligt skollagen.
NIU
Vi erbjuder NIU (nationellt
godkänd idrottsutbildning)
inom bandy, bordtennis,
friidrott och handboll.
Utbildningarna är kvalitetssäkrade av respektive
idrottsförbund.
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
RIG och NIU söker du innan
du gör ditt gymnasieval, läs
mer på respektive idrotts
hemsida. Idrottsprofilerna
väljer du i samband med ditt
val av skola.
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

Gy
x
x
x
x
x
x
x
x

Gysär
x

Per Jonsson, tidigare RIG-elev som
kombinerade studierna på Torsbergsgymnasiet med RIG Parafriidrott. Idag jobbar
VM-guldmedaljören och paralympiern som
instruktör på samma utbildning.

x
x
x

9

YRKESUTBILDA DIG SOM LÄRLING!
Det är möjligt att gå ett yrkesprogram som gymnasial lärling
i gymnasieskolan. Genomför
minst halva din utbildning på en
eller flera arbetsplatser. Du får
samma kunskaper som de elever
som läser 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!

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Eleverna går i en lärlingsklass
och har sina gymnasie
gemensamma kurser tillsammans
på sin antagningsort. Individuella
valpaket skapas för respektive
program. Lärlingselever som läser
yrkeskurser på motsatt skola
får busskort för att ta sig mellan
utbildningsorterna.
EXEMPEL RESTAURANGLÄRLING
ÅR1
Grundutbildning två dagar i
veckan på Restaurang- och
livsmedelsprogrammet på
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs.
Övriga tre dagar tillbringar du på
din gymnasieskola och har dina
gymnasiegemensamma ämnen
exempelvis matematik, svenska,
engelska och idrott.
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 Staffangymnasiet/
Torsbergsgymnasiet.

Har du hört talas om GLA - GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING?
Läs mer på sidorna 20-21 om att vara lärlingsanställd på ett företag!

NYA MÖJLIGHETER!

Ett av våra lärlingsbaserade yrkesprogram vi
erbjuder på Staffangymnasiet
och Torsbergsgymnasiet är
Hantverksprogrammet.
Har du funderingar på att bli
florist eller varför inte tapetserare?
Möjligheterna är många!
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Kontakta din
studie- och yrkesvägledare om du har
frågor om lärlingsupplägget!

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR
...OCH TVÅ SKOLOR
I nian tog Emma chansen och
besökte programmet hotell- och
turism tillsammans med sina
föräldrar för hon hade inte en
aning om vad hon skulle välja till
gymnasiet.
- Det kändes yes! Jag gillar att
prata och träffa folk.
TVÅ SKOLOR
Nu studerar Emma Jansson
från Arbrå första året på
gymnasiet. Tre dagar i veckan
läser hon kärnämnen på
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs
tillsammans med andra
lärlingselever som studerar handel
och hantverk. Två dagar i veckan
läser hon de programspecifika
ämnena i hotell- och turism på
Staffangymnasiet i Söderhamn.
Hittills har programmet varit
väldigt positivt för Emma. Det
första året görs flera studiebesök.
Man förbereder sig för praktiken i
tvåan och trean och lär sig mycket
om service och bemötande. Det
gillar Emma.
PRAKTIK UTOMLANDS
Emma ser fram emot praktiken.
Hon skulle väldig gärna praktisera
utomlands. Den möjligheten finns
i programmet hotell- och turism.
- Jag längtar verkligen till
praktiken. Det är spännande och
allt är nytt.

Jag längtar verkligen
till praktiken
EMMA

Hotell- och turismprogrammet
Torsbergsgymnasiet/Staffangymnasiet
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BRED UTBILDNING
Emma vill gärna arbeta på
hotell, men innan dess prova på
reseledaryrket utomlands. Därför
satsar hon på att lära sig så bra
engelska som möjligt. I högstadiet
studerade Emma spanska, men
det har hon tillfälligt släppt. Hon
kanske tar upp det i framtiden.
Utbildningen är väldigt bred och
det uppskattar Emma. Den ger
henne möjligheter i framtiden.
- Här är ingen dag den andra lik!
Det gillar Emma.

VÅRDUTBILDNING SOM

MOTIVERAR
VISST HAR VI VALT RÄTT!
Det tycker Albin Fredholm och
Ellen Norling som studerar
första året på vård- och
omsorgsprogrammet vid
Staffangymnasiet.
- Det känns bra att kunna hjälpa
folk som inte kan hjälpa sig själv,
säger Albin.
Han tycker dessutom att det
är ett plus att han samtidigt
kan utvecklas inom sin sport
bordtennis nu när han dessutom
studerar på pingisgymnasiet;
annars bor Albin i Sundsvall.
INSPIRERADES AV SYRRAN
Ellen inspirerades redan i åttan
då hon gjorde en veckolång
praktik och fick gå på HLR-kurs
på seniorträffpunkten Solgläntan.  
Att jobba med vård och omsorg
är ”hennes grej”. Storasyrran gick
samma program och pluggar nu
sjuksköterskeprogrammet på
högskolan.

- Jag känner att jag vill lära mig
mer och vill också plugga till
sjuksköterska, berättar Ellen.
BRA SAMMANHÅLLNING
Ellen och Albin trivs i klassen.
Det är en bra klass med god
sammanhållning och lärare som
ser eleverna, menar de.
- I vår klass pratar alla med alla
och vi har en bra arbetsro.
MYCKET FÖRDOMAR
Albin kan efter utbildningen
jobba inom hemtjänsten eller
på serviceboende ett par år och
sedan vidareutbilda sig kanske till
sjuksköterska. Men det finns också
andra yrken man kan satsa på
efter undersköterskeutbildningen
– polis eller brandman, funderar
Albin.
Det finns för många fördomar om
undersköterskeyrket, menar han.
- Mina kompisar hemma tror att
det bara handlar om att byta på
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ALBIN & ELLEN

Vård- och omsorgsprogrammet
Staffangymnasiet

gamlingar och städa, men det
handlar ju om så mycket mer.
MER MOTIVERAD
För Albin är det fantastiskt att
få stöd och hjälp i sin idrott bordtennis. Han tränar 6-8 gånger
i veckan och spelar i division 2 i
Sollefteå.
Nu väntar Ellen och Albin på
besked om praktikplatser. Det ser
de väldigt mycket fram emot.
- Det ska verkligen bli roligt, säger
Ellen.
Båda är i dag mer motiverade att
plugga. Det är lite skillnad jämfört
med grundskolan, tycker Ellen och
Albin. Nu har de valt ett program
som de gillar. De vet dessutom att
de får jobb.
- Ge den här utbildningen en
chans, tycker de.

VÄLJ VAD JUST DU VILL GÖRA!
Att börja gymnasiet är att få en
nystart med nya kompisar, nya
lärare och en ny tillvaro.
Det tycker Oswald Gustavsson
som går andra årskursen i vårdoch omsorg och Elin Wackfelt, som
går i ettan på samma program.
Oswald kommer från Stockholm
och gillar bandy. Det var det som
förde honom till Bollnäs och
bandygymnasiet. Oswald har ADD
och dyslexi och var lite fundersam
över hur det skulle gå med
studierna. Men det har funkat
jättebra, tycker han. Han får det
stöd han behöver.
PRAKTISKA ÄMNEN
Det är mycket praktiska ämnen
och det gillar Oswald. Praktiken på
ett demensboende var toppen.
- Jag är nöjd med klassen och
lärarna.
Han har egentligen ingenting att
klaga på, tycker han.
Det har inte Elin Wackfelt heller

som börjat vård- och omsorgsprogrammet nu i höst.
Hon var övertygad om vilket
program hon skulle välja.
ELEV FÖR EN DAG
Redan i åttan när hon var på
besök med klassen visste hon
att det var vård- och omsorg
som skulle passa henne. När
hon sedan var elev för en dag
så var det klockrent. Besöket på
skolan var avgörande och valet av
program visade sig vara självklart!
- Jag är intresserad av idrott och
spelar fotboll. Här lär man sig
mycket om kroppen.
Elin ser fram emot praktiken som
kommer senare i programmet.
EGET BOENDE OCH ANSVAR
Oswald som går sitt andra
år flyttade hemifrån redan
som 15-åring, eftersom han
fyller år i december. Han delar
ett studentboende med en

Kom hit och testa,
var elev för en dag!
OSWALD & ELIN

Vård- och omsorgsprogrammet
Torsbergsgymnasiet
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kompis. Det är klart att det var
en omställning i början. I dag
fungerar det bra.
Elin bor med sina föräldrar.
Här på gymnasiet får Oswald och
Elin ta mer ansvar.
- Det är roligare, säger Oswald.
- Lärarna visar oss stort intresse
och är väldigt glada och är
superbra, berättar Elin.
FRAMTIDSDRÖMMAR
Både Elin och Oswald har
funderingar på högskolestudier.
Oswald funderar på sjukgymnast
och Elin på kriminolog.
Fast just i dag är det plugget på
Torsberg som gäller.
Om de får ge några råd till dem
som ska välja till gymnasiet så
säger Oswald:
- Se den nya skolan som en
nystart.
Och Elin:
- Välj vad du själv vill och inte som
kompisarna. Var elev för en dag!

PULS OCH PRESTATION

BÅDE I SKOLAN OCH PÅ ARENORNA

De gillar att träna mycket och ofta
– Lille och Marie. Och de märker
att det är enklare att koncentrera
sig på lektionerna om man utövar
idrott.
- Jag har blivit klart bättre i skolan,
berättar Marie Swing, som sedan
hon började träna förbättrat sina
studier och betyg.
Lille Ruoskanen studerar
nationella programmet för
Administration, handel och
varuhantering, och Marie Swing
läser nationella programmet
för Skog, mark och djur på
Höghammargymnasiet.
ÖKAD KONCENTRATION
Båda tjejerna gillar friidrott.
Lille har det med sig ”hemifrån”
och sökte målinriktat till
Riksidrottsgymnasiets friidrottsutbildning inom parasport. Hon
tävlar i sprint, längd och kula.
Marie hittade intresset på skolan
och tränar och tävlar i samma
grenar som Lille.
- Marie är verkligen träningsvillig,
berättar Eva Sundqvist, erfaren
och meriterad idrottslärare och
tränare på Höghammargymnasiet.
Hon har under årens lopp sett vad
träning betyder för skolarbetet.
- Vi märker att våra elever blir

piggare och gladare när de rör på
sig.
- Det visar också forskningen,
betonar Eva Sundqvist, som
uppmuntrar all form av rörelse;
inte bara för ungdomar.
MER ENERGI
- Jag får verkligen mer energi av
träningen, säger Marie. Jag orkar
koncentrera mig på lektionerna.
- Sen är det så roligt att träna,
tycker Lille.
Friidrotten ger också tjejerna
möjligheten att tävla runt om i
Sverige och även internationellt.
Lille har till och med deltagit i
Special Olympics World summer
games som arrangerades i Abu
Dhabi i våras med över 7000
aktiva från 170 länder. Det var en
upplevelse utöver det vanliga.
HEMMAARENA
Tjejerna kan verkligen
rekommendera idrottsgymnasiet.
De bor på elevboende inte långt
från Höghammarhallen som är
deras hemmaarena. Det ger dem
möjligheter att träna så ofta de
vill. För det är så roligt att träna
och tävla!

Jag har blivit klart
bättre i skolan!

MARIE

Programmet för
Skog, mark och djur
Höghammargymnasiet
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UTVECKLING
PÅ VARMARE BREDDGRADER!
Varje år får Höghammargymnasiets motionsidrottare
chansen att resa utomlands
för ett uppskattat träningsläger. Amandus Hellström är
en av eleverna som var med
på förra lägret och ser redan
fram mot nästa resa i maj med
destination Spanien!
- Det är en stor upplevelse!
Vi får träna, bada och ha kul
tillsammans, säger Amandus.

Jag får göra
saker som jag
inte varit med
om tidigare!
AMANDUS

Individuella programmet
Höghammargymnasiet

LILLE

Programmet för
Administration, handel och varuhantering
Höghammargymnasiet

HÄLSOFRÄMJANDE OCH SJÄLVSTÄNDIGHET
Både skolan, idrotten och boendet kännetecknas av ett
hälsofrämjande arbete som ska utveckla din möjlighet
till ett långsiktigt hälsofrämjande vuxenliv.
Målsättningen är att göra dig och alla andra ungdomar
så självständiga som möjligt och stärka tilltron till er
egen förmåga. Vi vill ge dig mer inflytande i ditt eget liv!
Tillsammans med vårdnadshavare arbetar vi för att våra
elever lämnar Höghammargymnasiet förberedda för
vuxenvärlden.
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Vi utmanar
DIN SMARTHET!
Genom att studera naturvetenskapsprogrammet öppnas många vägar. Det
tycker Hassan Hassan som studerar sista
året på Staffangymnasiet.
- Mina framtidsplaner har ändrats under
åren. Efter gymnasiet vill jag studera till
polis eller kanske byggnadsingenjör. Vi får
se.
STÖTTAR ELEVER
Hassan trivs i klassen. Alla är öppna mot
varandra och lärarna stöttar eleverna.
- Man märker att gymnasiet är en annan
nivå av studier jämfört med grundskolan.
- Man får hugga i från början. Det insåg jag
efter ett tag.
Han har en strategi för sina studier; vara
seriös under terminerna och göra vad man
vill under loven och särskilt sommarlovet.
Då klarar man studierna bra.
SAMHÄLLSINTRESSERAD
De första två åren läser
naturvetenskapseleverna alla ämnen

tillsammans. I trean kan man välja
olika kurser och Hassan har valt
samhällsorienterande kurser. Det är bra,
särskilt om han satsar på polisyrket i
framtiden, menar Hassan.
BRA MED UTMANINGAR
För Hassans del har naturvetenskapsprogrammet varit perfekt.
- Jag gillar utmaningar. Det är kul att
utmana sin smarthet.
Det går att lära sig, menar Hassan, bara
man är ambitiös och jobbar på.
Det är stressigt ibland, förklarar Hassan.
Det gäller att få struktur på studierna då
fungerar det.
Man får anpassa sin fritid efter skolan,
menar han. Men han ser alltid till att hinna
med att gymma.
I vår har Hassan bestämt sig för
framtidsyrket. I dag lutar det åt polis.
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Efter gymnasiet vill jag studera till polis
eller kanske byggnadsingenjör
HASSAN

Naturvetenskapsprogrammet
Staffangymnasiet
17

INTERNATIONELL

Här är superkul och man känner sig så
motiverad. Det händer något nytt precis
hela tiden.
Det tycker Anna Bengtson och Noura
Ben Aissa som studerar IB-programmet
på Torsbergsgymnasiet. Det var med
skräckblandad förtjusning de började på
IB. Det gäller att ”ligga i” på IB och när man
väl insett det så är det helt perfekt.
- Alla lärare är måna om oss elever och
man behöver inte vara rädd för att fråga
om man inte förstår, betonar Noura.
- Här pushar lärarna oss och man mognar
som person, förklarar Anna.

OCH KREATIV UTBILDNING

FÖRBEREDANDE ÅR
Första året på IB är ett förberedande år för
studierna de två övriga åren.
- Det var spännande och kul, tycker Noura
som nu studerar andra året på IB. Det gick
snabbt att komma in i engelskan som är
undervisningsspråket.
- Det var många deadlines i början och det
blev press på riktigt, berättar Anna som
studerar tredje och sista året på IB.
VILL LÄRA OSS
Anna kom från högstadiet på Lust&Lära
och Noura från Alirskolan, båda Bollnäs.
De växte som personer också på
högstadiet, men gymnasiet och IB är något
helt annat. Här har de mognat.
IB är utmanande och vill man lära sig
nya saker får man. Varje schema är unikt
och det är det som skiljer IB från andra
program, menar Anna och Noura.
Studierna förbereder eleverna för studier
på högskola och universitet på ett bra sätt,
tycker tjejerna.
ÄR VÄLKOMNANDE
De som jobbar på IB och hela
Torsbergsgymnasiet är väldigt hjälpsamma
och tillmötesgående.
- De vill oss så väl, berättar Anna och
Noura.
- Stämningen här är välkomnande och bra.
INTERNATIONELLA FRÅGOR
Tjejerna är intresserade av internationella
frågor. Noura har varit med och skakat liv
i den avsomnade FN-föreningen och Anna
har varit engagerad i Rädda Barnen.
Just nu är det studierna på IB som gäller,
men visst tänker de framåt. Någon form av
internationella studier hoppas de på.
-Efter IB är vi väl förberedda.

Stämningen här är
välkomnande och bra!
NOURA & ANNA

International Baccalaureate
Torsbergsgymnasiet
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Jag kan göra vad jag vill
i hela världen!

- Egentligen kan man göra precis
vad man vill efter studierna på IB.
Det säger Amanda Hellstenius
som gick ut IB-programmet 2016.
Idag studerar hon datavetenskap
och elektronik på universitet i
Glasgow, i Skottland.
Amanda är från Leksand och
är i dag 22 år. Hon minns
tiden på IB-programmet på
Torsbergsgymnasiet med
glädje. Hon visste när hon sökte
gymnasiet att hon ville utomlands.
IB-programmet i Bollnäs hade
hon hört gott om och det var
dessutom lagom långt hemifrån.
EN DEL ATT GÖRA
Amanda vill inte säga att det är
ett tufft program för det låter så
negativt, utan hellre att man får
vara beredd på att jobba mycket i
skolan.
- Är man beredd på att ha mycket
att göra och dessutom vill träna
språket är IB helt rätt.
- För min egen del hade jag
bestämt att jag ville plugga vidare
utomlands och med IB fick jag ju
språket automatiskt.
IB är ett internationellt program,
där undervisningsspråket är
engelska. Utbildningen finns i
hela världen. Prov och andra
skrivningar är lika för alla
studerande och rättningarna sker
av andra lärare än de ordinarie.
Det är bra och känns rättvist,
tycker Amanda.
STOR NYTTA
Amanda menar att IB-programmet
är perfekt som förberedelse
för högre studier. Man lär sig
exempelvis bra studieteknik,
att ta in information, hur man
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formulerar källförteckningar,
skriver uppsatser etc.
- IB-programmet har gett mig
en otroligt bra grund för vidare
studier, förklarar Amanda,
som trivdes väldigt bra på
Torsbergsgymnasiet; med
skolkompisarna, lärarna och
resurserna på skolan.
STUDERAR DATAVETENSKAP
Idag studerar Amanda
datavetenskap och elektronik.
Det är en femårig utbildning med
det sista året som en integrerad
Master. Amanda har tre år kvar
på sin utbildning vid University of
Strathclyde i Glasgow.
- Jag är glad att jag satsade på IB.
Det har jag jättestor nytta av idag.

AMANDA

Tidigare elev
International Baccalaureate
Torsbergsgymnasiet

FOTO: VÄXBO KROG

Det här är en
bransch som
växer så det
knakar!

Han gillar att guida och leda unga
människor; Pär Johansson Jonsing,
företagare och krögare med
restauranger i Bollnäs, Växbo och Järvsö.
- När jag ser att ungdomarna har
intresse, ett engagemang och är
målinriktade då finns det hopp om
framtiden!
PRAKTIK OCH TEORI
Pär Johansson Jonsing är en av de fyra
företagare inom restaurangbranschen
som tar emot GLA-elever.
- Jag tror på konceptet.
Han gillar kombinationen praktik
och teori som påminner honom om
restaurangutbildningen i Söderhamn
som han en gång studerade.
- Jag gick raka vägen till arbete
sedan jag slutat hotell- och
restaurangprogrammet som det
hette då. Sedan arbetade jag några år
hemma på några restauranger innan
jag fortsatte ut i världen och därefter
kom tillbaka och startade krogar på
hemmaplan.
BRANSCHEN BEHÖVER KOCKAR
För Pär Johansson Jonsing är det
självklart att ta emot GLA-elever.
- Jag gör det inte enbart för mina krogar
utan för hela branschen, betonar han.
Det behövs fler kockar. Återväxten är
nödvändig.
Pär Johansson Jonsing ser kockyrket
som ett hantverk och han är beredd att
lära GLA-eleverna allt det han kan. De
kommer att behövas i framtiden.

PÄR TAR EMOT
ELEVER GENOM

GYMNASIAL
LÄRLINGSANSTÄLLNING
• När du läser GLA är du anställd och har en arbetsgivare
som satsar på dig. Arbetsplatsen är en del av skolan.
• Du får redan nu jobba med det som du vill göra och är
bra på - och du får lön för det!
• 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.

PÄR JOHANSSON JONSING

Krögare i Bollnäs, Järvsö och Växbo

• Du får din första anställning på ditt CV och du får lön
under tiden du utbildar dig. Arbetsgivaren satsar på dig
och din utbildning!
Läs mer på www.hufb.se/gla x www.gymnasielarling.se
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ANSTÄLLD SOM LÄRLING!
- Här lär jag mig ett riktigt yrke
och får möjligheten att känna på
arbetslivet.
Det säger Pontus Falk som
studerar andra året på industritekniska och är anställd som GLA
(gymnasial lärlingsanställning).
Pontus tycker det är en otrolig
chans han har fått som både kan
plugga och jobba samtidigt – och
få lön.
BLI SVETSARE
Två dagar i veckan finns han på
Torsbergsgymnasiet för bland
annat teoretiska ämnen. De övriga
tre dagarna är han på Parator
som tillverkar lastbilssläpvagnar.
Där lär han sig svetsning och
skärande. Pontus har samma
arbetstider som de övriga
anställda på Parator. Han jobbar
7-16 onsdag till och med fredag.

Kontakta studieoch yrkesvägledare
om du har frågor om
GLA och inom vilka
program vi erbjuder
detta upplägg

INTRESSERAD AV INDUSTRI
- Jag är intresserad av industri och
motorer och gillar det jag gör. Det
känns bra på jobbet. De tar väl
hand om oss som är lärlingar. Jag
vet att jag kommer att få jobb i
framtiden. Det behövs svetsare.
Pontus berömmer sin
arbetsgivare som står för allt
förbrukningsmaterial som
handskar, glasögon, måttband och
tumstock – ja, allt.
MOTIVERAD SOM LÄRLING
För Pontus del har GLA varit
en lyckträff. Genom lärlingsutbildningen känner han sig
motiverad att satsa på skolan och
lärlingsarbetet.
- Jag ser bara en massa
möjligheter för mig nu.
Pontus är övertygad om att GLA är
en bra chans för många.
- Absolut. Man borde satsa ännu
mer på lärlingsutbildning.
Pontus kan verkligen
rekommendera GLA.
- Man får testa arbetslivet och det
blir på riktigt.
- Det här är helt rätt för mig.

Man får testa arbetslivet
och det blir på riktigt
PONTUS

Industritekniska programmet
Torsbergsgymnasiet
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Julia visar sitt rum på elevboendet.
Hon har eget rum. På boendet bor
också tre skolkompisar. Här finns
också alltid boendestödjare.
Julia Hedin studerar Individuella
programmet på Höghammargymnasiet. Hon går andra året på
hem- och konsumentkunskap.
Julia kommer från Stockholm och
bor i veckorna i Bollnäs. Skolan
ställer upp med ledsagare i
samband med resorna. Det funkar
jättebra, tycker Julia.
LUFTIGT OCH LJUST RUM
Julias rum finns på andra våningen
i det lilla huset. Det är ljust och
luftigt. På bottenvåningen finns
kök och gemensamt badrum och
vardagsrum.
När hon är ledig från skolan är
Julia ofta på sitt rum. Hon tittar på
Youtube-filmer på sin ipad. Det
är kul. Julia är känslig för ljud och
därför ser hon inte så ofta på TV.
Men hon brukar hänga med till
fritidsgården på Kulturhuset en
gång i veckan. Det är kul för Julia
gillar att pyssla och det får man
göra där. På torsdagarna är det
torsdagsmys med alla på boendet.
Häromveckan bakade man
kladdkaka som serverades med
glass. Väldigt gott!

JULIA FÅR TA

EGET ANSVAR
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.

En gång i veckan ansvarar Julia med
sin assistent för matlagningen.
- Det blir ofta fisk och tacos!
Sen är det tvätt- och köksdag. Det
är en del att stå i när man inte bor
hemma hos sina föräldrar under
veckorna.
- Men det är bra att lära sig!
GILLAR SKOLAN
Julia gillar skolan och gärna bild,
drama och idrott. Hon jobbar också
i skolans café. Det är kul att baka
och sköta kassaapparaten.
Julia tycker hon får den hjälp hon
behöver på skolan. Assistenterna i
klassen ställer upp och är lyhörda.
Hon är glad att hon går på
Höghammargymnasiet. Här
blir hon sedd och här får Julia
successivt ta eget ansvar och i sin
egen takt.

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

JULIA

Individuella programmet
Höghammargymnasiet
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EKONOMER PÅ UMEÅ UNIVERSITET
I juni tog Albin, Kasper och
Gustav stolta och glada steg
genom de stora portarna på
Staffangymnasiet och ner mot
studenttåget. Nu har de tagit
ytterligare ett steg och bytt
gymnasiets ekonomiprogram
mot Civilekonomiprogrammet på
Umeå universitet. Målet för de tre
är en masterexamen 2023.
Under hela gymnasietiden hade
killarna tanken på att studera
vidare. Det var under det sista
året som planerna klarnade
rejält, vad och hur de ville läsa.
Kasper var inte riktigt hundra på
om han skulle plugga direkt efter
skolan eller ta ett sabbatsår. Det
blev plugg och han trivs bra med
studentlivet i Umeå.

SKILLNAD I TEMPO
- Ny stad, ny skola och nya
kompisar, konstaterar Albin
Olofsson.
De tre ekonomieleverna har också
noterat temposkillnaden jämfört

med gymnasiet.
- Tempot är snabbare än i
gymnasiet, men att läsa ett ämne
i taget gör det lättare att fokusera,
säger Gustav Norberg.
- Man får chansen att gå djupare
i ämnena också, tillägger Kasper

Lundberg.
Det bästa är att kunna styra
både tid, plugg och livet på sidan
själv och delta i alla aktiviteter
och fester som anordnas kring
universitetet, tycker killarna.

GUSTAV, ALBIN & KASPER
Tidigare elever
Ekonomiprogrammet
Staffangymnasiet

NYHETER
I VÅRA SKOLOR
• Nya estetlokaler på Torsbergsgymnasiet
• Staffangymnasiets aula har fräschats upp
• Höghammargymnasiet får boende i egen regi
• Ekonomiprogrammen erbjuder inriktningen Juridik

Härligt att
se och höra när
våra estetelever
rockar loss!

• IB -International Baccalaureate har blivit återcertifierat
• Gymnasial lärlingsanställning på Industritekniska programmet
• Torsbergs-/Höghammargymnasiet har nyrustade industrilokaler
• RIG- och NIU-idrotterna har investerat i en modern testutrustning
• Staffangymnasiet får ny ventilation och därmed bättre studiemiljö
• Ny buss till Fordons- och transportprogrammet på Staffangymnasiet
• Gymnasial lärlingsanställning på Restaurang- och livsmedelsprogrammet

• Industri- och teknikutbildningarna har blivit återcertifierade i Teknikcollege
• Vård- och omsorgsprogrammen är återcertifierade i Vård- och omsorgscollege
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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:
Programmet för
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.

Programmet för
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.

Programmet för
Hantverk och produktion
Programmet Hantverk och produktion
utvecklar 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 lokaler som
Torsbergsgymnasiets Industritekniska program.

Programmet för
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.

Programmet för
Hotell, restaurang och bageri
Här kan du förbereda dig för ett arbete och
prova på ett flertal områden inom denna
servicesektor. Programmet är upplagt runt
fyra block: 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!
Individuella programmets ämnesområden:
• Estetisk verksamhet
• Hem och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa

• Individ och samhälle
• Natur och miljö
• Språk och kommunikation

25

STAFFANGYMNASIET
SÖDERHAMN

Mer om skolan
hittar du på

staffangymnasiet.se

TOBER

22 OK
ET HUS

ÖPP

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.

!

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

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.

Industritekniska programmet
Utbildningen är omlokaliserad och förlagd till
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. Både APL och
lärlingsdelen kan göras i Söderhamn.

INTRODUKTIONSPROGRAM
Individuellt alternativ
Programinriktat val

Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

27

TORSBERGSGYMNASIET
BOLLNÄS

Mer om skolan
hittar du på

torsbergsgymnasiet.se

US 23
PPET H

Ö

ER

OKTOB

ENGAGERADE OCH VÄLUTBILDADE LÄRARE
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, HA, HT, HV, 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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JENNIFER HAR
UTVECKLATS TILL EN

LEDARE
JENNIFER

Barn- och fritidsprogrammet
Torsbergsgymnasiet

Jag blev så stolt
över mig själv när
jag lärde barnen
att åka skidor!
Jennifer Hägglund läser sista året
på Barn- och fritidsprogrammet
och har lärt sig mycket under sin tid
på Torsbergsgymnaiet. Något hon
verkligen lyfter fram är ledarrollen.
Den har vuxit sig starkare genom
både teori och praktik, men
framförallt genom de evenemang
som klassen är med och arrangerar.
Två stora uppdrag är Alla på snöprojektet där tioåringar får lära sig
att åka skidor samt Hönan Agdaturneringen för alla nior i Bollnäs
kommun.
- Jag har fått en starkare ledarroll och
har utmanat mig hela tiden, säger
Jennifer som känner sig mer bekväm
att möta vuxenlivet nu.
Att våga ta ansvar, ha självinsikt
och att vara mer framåt är fler
egenskaper som vuxit fram under
gymnasietiden. I framtiden vill
hon jobba med att hjälpa andra
människor. Kanske vidareutbildar
hon sig inom socialt arbete.
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VAD HÄNDER NU?

Innan du gör ditt gymnasieval 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
Välkommen på ÖPPET HUS för att
bekanta dig med våra skolor och
program:
Staffangymnasiet 22 oktober
Torsbergsgymnasiet 23 oktober
Sista ansökningsdag: 14 februari
Ändringsvalet öppnar: vecka 17

TILLSAMMANS

SKAPAR VI FRAMTID

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 - passa gärna på att träna
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.

TIPS!

Rådfråga gärna 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

